
EAN-koder Affaldstype

170101 Beton

170102 Mursten

170103 Tegl og keramik

170107 Blandinger af beton, mur-
sten, tegl og keramik

170201 Træ

170202 Glas

170203 Plast

170302 Bitumenholdige blandinger

170401 Kobber, bronze, messing

170402 Aluminium

170403 Bly

170404 Zink

170405 Jern og stål

170406 Tin

170407 Blandet metal

170411 Kabler

170504 Jord og sten (ikke genan-
vendeligt skal til deponi)

170506 Klapmateriale

170508 Ballast fra banespor

170604 Isolationsmateriale

170605
Asbestholdige byggemate-
rialer (ikke støvende f.eks. 
tagplader)

170802 Gipsbaserede byggema-
terialer

170904 Blandet bygnings- og ned-
rivningsaffald

Forurenet affald 

EAN-koder Affaldstype

170106 Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl 
og keramik indeholdende farlige stoffer

170204 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med 
farlige stoffer 

170303 Kultjære og tjærede produkter

170409 Metalaffald forurenet med farlige stoffer

170410 Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer

170503
Jord og sten indeholdende farlige stoffer:

 › Klasse 4 jord

170505 Klapmateriale indeholdende farlige stoffer

170507 Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer

170601* Isolationsmateriale indeholdende asbest

170603

Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende 
farlige stoffer:

 › Mineraluld (stenuld, glasuld)

170606*(*) Asbestholdige byggematerialer, støvende (skal dobbelt em-
balleres)

170801 Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer

170901

Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald: 

 › Termometre 
 › Manometre 
 › Lyskilder (sparepærer og lysrør)

170902

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB: 

 › Fugemasser 
 › Maling 
 › Termoruder 
 › Kondensatorer og transformatorer 
 › Gulvbelægninger

170903 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet 
affald) indeholdende farlige stoffer

Farligt affald
Generelt modtager deponierne ikke farligt affald, men typisk kan man aflevere 
de affaldsfraktioner, der er markeret med * i nedenstående tabel. Tjek selv, om 
fraktionerne står på positivlisten hos din kommunes deponi.

(*) Asbestforurenet jord kan ikke renses eller sendes til destruktion. Derfor skal det til de-
poni, dog skal det have EAK-kode som støvende asbest
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