
EWC koder 2016-02-22

EWC kod Text Behandling Deponi

1

AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK 

OCH KEMISK BEHANDLING AV MINERAL

01 04           Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral x x

01 05           Borrslam och annat borravfall x x

2

AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, SKOGSBRUK, JAKT OCH 

FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL

02 01           Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske x

02 02           

Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av animaliskt 

ursprung x

02 03           

Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, 

kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst och jästextrakt, 

bearbetning och jäsning av melass x

02 04           Avfall från sockertillverkning x x

02 06           Avfall från bagerier och konfektyrfabriker x

3

AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR OCH MÖBLER, 

PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP

03 01           Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler x

03 03           Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp x

4 AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI

04 01           Avfall från läder- och pälsindustri x

04 02           Avfall från textilindustri x

6 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER

06 06           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av svavelhaltiga 

kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar ingår och 

avsvavlingsprocesser x x

06 08           Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och kiselderivat x x

06 11           Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel x x

06 13           Annat avfall från oorganiska kemiska processer x x

7 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER

07 01           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska 

baskemikalier x
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07 02           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av plast, syntetgummi 

och konstfibrer x x

07 03           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av organiska färgämnen 

och pigment(utom 06 11) x

07 05           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av farmaceutiska 

produkter x

07 06           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av fetter, smörjmedel, 

såpa, rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika x

8

AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV 

YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG

08 01           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution, användning och borttagning av färg och 

lack x x

08 02           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra 

ytbeläggningsmedel (även keramiska material) x x

08 03           Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av tryckfärg x x

08 04           

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa 

(även impregneringsmedel) x x

10 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER

10 01           Avfall från kraftverk och andra förbränningsanläggningar(utom 19) x x

10 02           Avfall från järn- och stålindustri x x

10 09           Avfall från järngjuterier x x

10 10           Avfall från andra metallgjuterier än järngjuterier x x

10 11           Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter x x

10 12           Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial x x

10 13           Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts samt produkter baserade på dessa x x

11

AVFALL FRÅN KEMISK YTBEHANDLING OCH YTBELÄGGNING AV METALLER OCH ANDRA 

MATERIAL; HYDROMETALLURGISKA PROCESSER, EXKLUSIVE JÄRNMETALLER
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11 01           

Avfall från kemisk ytbehandling och ytbeläggning av metaller och andra material (t.ex. 

galvanisering, förzinkning, betning, etsning, fosfatering, alkalisk avfettning och 

eloxidering) x

12

AVFALL FRÅN FORMNING SAMT FYSIKALISK OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV 

METALLER OCH PLASTER

12 01           Avfall från formning samt fysikalisk och mekanisk ytbehandling av metaller och plaster x x

13

OLJEAVFALL OCH AVFALL FRÅN FLYTANDE BRÄNSLEN (utom ätliga oljor och oljor i kapitel 

05, 12 och 19)

13 02           Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall x

13 05 02      Slam från oljeavskiljare x

13 05 08      Blandning av avfall från sandfång och oljeavskiljare x

13 07           Avfall av flytande bränslen och drivmedel x

13 08 02      Andra emulsioner x

15

FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH 

SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS

15 01           Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat) x x

15 02           Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och skyddskläder x x

16 AVFALL SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS I FÖRTECKNINGEN

16 01           

Uttjänta fordon från olika transportslag (även maskiner som inte är avsedda att 

användas på väg) och avfall från demontering av uttjänta fordon och från underhåll av 

fordon (utom 13, 14, 16 06 och 16 08) x x

16 02           Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning x

16 03           Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav och oanvända produkter x x

16 05           Gaser i tryckbehållare och kasserade kemikalier x

16 06           Batterier och ackumulatorer x

16 07           Avfall från rengöring av transporttankar, lagertankar och tunnor (utom 05 och 13) x

16 10           Vattenhaltigt avfall avsett att behandlas utanför produktionsstället x

16 11           Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material x x

17

BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE 

OMRÅDEN)
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17 01           Betong, tegel, klinker och keramik x x

17 02           Trä, glas och plast x x

17 03           Bitumenblandningar, stenkolstjära och tjärprodukter x x

17 04           Metaller (även legeringar av dessa) x x

17 05           Jord (även uppgrävda massor från förorenade områden), sten och muddermassor x x

17 06           Isolermaterial och byggmaterial som innehåller asbest x x

17 08           Gipsbaserade byggmaterial x x

17 09           Annat bygg- och rivningsavfall x x

18

AVFALL FRÅN SJUKVÅRD OCH VETERINÄRVERKSAMHET OCH/ELLER DÄRMED 

FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och restaurangavfall utan direkt anknytning till 

patientbehandling)

18 01           

Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos, behandling eller förebyggande av sjukdomar 

hos människor x

18 02           Avfall från forskning, diagnos, behandling eller förebyggande av djursjukdomar x

19

AVFALL FRÅN AVFALLSHANTERINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA AVLOPPSRENINGSVERK 

OCH FRAMSTÄLLNING AV DRICKSVATTEN ELLER VATTEN FÖR INDUSTRIÄNDAMÅL

19 01           Avfall från förbränning eller pyrolys av avfall x x

19 02           

Avfall från fysikalisk eller kemisk behandling av avfall (även avlägsnande av krom eller 

cyanid samt neutralisering) x x

19 03           Stabiliserat eller solidifierat avfall5 x x

19 04           Förglasat avfall och avfall från förglasning x x

19 05           Avfall från aerob behandling av fast avfall x

19 06           Avfall från anaerob behandling av avfall x

19 07           Lakvatten från avfallsupplag x

19 08           Avfall från avloppsreningsverk som inte anges på annan plats i förteckningen x x

19 09           Avfall från framställning av dricksvatten eller vatten för industriändamål x x

19 12           

Annat avfall från mekanisk behandling av avfall(t.ex. sortering, krossning, komprimering, 

sintring) x x

19 13           Avfall från efterbehandling av jord och grundvatten x x
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20

KOMMUNALT AVFALL (HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH 

INSTITUTIONSAVFALL) ÄVEN SEPARAT INSAMLADE FRAKTIONER

20 01           Separat insamlade fraktioner (utom 15 01) x x

20 02           Trädgårds- och parkavfall (även avfall från begravningsplatser) x x
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