
1(2)

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN  

R 1 Användning som bränsle eller andra metoder att generera energi.  

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel.  

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som 
lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk 
omvandling).  

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar.  

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material.  

R 6 Regenerering av syror eller baser.  

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar.  

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter.  

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja.  

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk 
förbättring.  

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-
R 10.  

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är 
numrerade R 1-R 11.  

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är 
numrerade R 1-R 12 (utom tillfällig lagring före insamling på den plats där det 
produceras).  
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BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN  

D 1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag).  

D 2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och 
slam i jord).  

D 3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller 
naturligt förekommande förvaringsrum).  

D 4 Invallning (t.ex. av flytande avfall och slam i dagbrott, dammar eller 
laguner).  

D 5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata 
förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den 
omgivande miljön).  

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav och oceaner.  

D 7 Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under havsbotten.  

D 8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna förteckning och 
som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som 
bortskaffas med ett förfarande som avses i denna förteckning.  

D 9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna bilaga 
och som leder till en slutprodukt i form av föreningar eller blandningar som 
bortskaffas med ett förfarande som avses i denna bilaga (t.ex. avdunstning, 
torkning, kalcinering).  

D 10 Förbränning på land.  

D 11 Förbränning till havs.  

D 12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva).  

D 13 Sammansmältning eller blandning före behandling med ett förfarande som 
avses i denna bilaga.  

D 14 Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i denna 
bilaga.  

D 15 Lagring innan ett förfarande som avses i denna bilaga tillämpas, utom 
tillfällig lagring före insamling som sker på den plats där avfallet har 
uppkommit.  


