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BLANDET AFFALD 
 

På deponeringsenheden for Blandet Affald må der kun modtages affald, der er omfattet af følgende definition: 

 

Definition på blandet affald 

Der må kun deponeres affald, der opfylder følgende definition på blandt affald, jf. gældende 

deponeringsbekendtgørelses § 3, punkt 10: 

En delmængde af ikke-farligt affald, som består af en blanding af organisk og uorganisk materiale med et indhold af 

organisk kulstof (TOC) på 50 g eller mere pr. kg tør prøve. 

 

Affaldet skal desuden være klassificeret som deponeringsegnet i henhold til kommunens regulativer og skal være 

optaget på anlæggets positivliste. 

 

Positivliste for blandet affald på Randers Affaldsterminal 

    EAK-KODE       Affaldsoprindelse/affaldsfraktion Bemærkninger 

Ingen EAK- kode Diverse deponeringsegnet affald. Med dette 

menes læs med både mineralske 

forbrændingsegnede affaldstyper fra kilder hvor 

frasortering ikke har været mulig og som ikke 

kan adskilles uden forholdsmæssig store 

omkostninger. 

 

07   Affald fra organisk-kemiske processer   

07 01 Affald fra fremstilling, formulering og distribution af primære organisk-kemiske forbindelser 

07 01 99 Andet affald, ikke specificeret andre steder  

10   Uorganisk affald fra termiske processer  

10 09 Affald fra jernstøberier 

10 09 06 Ubenyttede støbekerner og –forme, bortset fra 

affald henhørende under 10 09 05 

 

10 09 08 Brugte støbekerner og –forme, bortset fra affald 

henhørende under 10 09 07 

 

10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter 

10 11 03 Affaldsglasbaserede produkter  

12   Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast  

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og 

plast 

12 01 05 Plastspåner  

12 01 17 Affald fra sandblæsning bortset fra affald 

henhørende under 12 01 16 

 

17   Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)  

17 01 Beton, mursten, tegl og keramik 

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, 

bortset fra affald henhørende under 17 01 06 

 

17 02 Træ, glas og plast 

17 02 03 Plast Kun blød PVC og hård PVC, der ikke kan 

genanvendes 
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    EAK-KODE       Affaldsoprindelse/affaldsfraktion Bemærkninger 

17 04 Metaller(og legeringer heraf) 

17 04 11  Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 

04 10 

Plastgranulat fra afisolering af kabler 

17 05 Jord(herunder opgravet jord fra forurenede grunder), sten og klapmaterialer 

17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende 

under 17 05 03 

Lettere forurenet jord 

Olieforurenet jord med  

fremmedlegemer. 

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald 

henhørende under 17 06 01-17 01 03 

 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer F. eks. eternitplader o. lign. 

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset 

fra affald henhørende under 

17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03 

F. eks. blandet bygnings- og 

nedrivningsaffald efter sortering eller 

affald fra brandtomter. 

Dette indbefatter også PCB-holdigt, ikke 

farligt affald fra bygnings- og 

nedrivningsarbejder med et indhold af PCB 

på under 50mg/Kg TS 

19    Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produktionsstedet samt 

fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug  

19 02 Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller cyanid samt 

neutralisering) 

19 02 03 Forblandet affald, som udelukkende består af 

ikke-farligt affald 

 

19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 

19 08 01 Ristegods  

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  

19 08 14 Slam fra anden behandling af 

industrispildevand, bortset fra affald 

henhørende under 19 08 13 

 

19 13 Affald fra rensning af jord og grundvand 

19 13 02 Fast affald fra rensning af jord bortset fra affald 

henhørende under 19 13 01 

 

20    Kommunalt indsamlet affald(husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald), 

herunder separat indsamlede fraktioner 

20 01 Separat indsamlede fraktioner(med undtagelse af 15 01) 

20 01 41 Affald fra skorstensfejning  

20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret  
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MINERALSK AFFALD 
Definition på mineralsk affald 

Der må kun deponeres affald, der opfylder følgende definition på mineralsk affald, jf. gældende 

deponeringsbekendtgørelses § 3, punkt 28: En delmængde af ikke-farligt affald, som primært består af uorganisk, 

mineralsk materiale med et indhold af organisk kulstof (TOC) på maksimalt 50 g eller mere pr. kg tør prøve. 

 

Affaldet skal desuden være klassificeret som deponeringsegnet i henhold til kommunens regulativer og skal være 

optaget på anlæggets positivliste. 

Positivliste for mineralsk affald på Randers Affaldsterminal: 

EAK-KODE Affaldsoprindelse/affaldsfraktion Bemærkninger 

10    Affald fra termiske processer  

10 09 Affald fra jernstøberier 

10 09 03 Ovnslagge  

10 10 Affald fra metalstøberier 

10 10 03 Ovnslagge  

10 11 Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter. 

10 11 05 Partikelformet materiale og støv  

10 11 10 Affald af råvareblandinger før termisk 

behandling, bortset fra affald henhørende under 

10 11 09 

 

10 11 16 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald 

henhørende under 10 11 15 

 

10 12 Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer 

10 12 03 Partikelformet materiale og støv  

10 12 06 Kasserede forme  

10 12 10 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald 

henhørende under 10 12 09 

 

10 13 Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå 

10 13 04 Affald fra brænding og læskning af kalk  

10 13 06 Partikelformet materiale og støv (med 

undtagelse af 10 13 12 og 10 13 13) 

 

12    Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast  

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast 

12 01 01 Filspåner og drejespåner af jern  

12 01 02 Metalstøv og –partikler af jern  

12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal  

12 01 04 Metalstøv og –partikler af ikke-jernmetal  

12 01 13 Affald fra svejsning  

15    Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttelsesdragter, ikke 

andetsteds specificeret 

15 01 Emballage(herunder separat indsamlet husholdningsaffald fra husholdninger) 

15 01 04 Metalemballage Emballageaffald 

17    Bygnings- og nedrivningsaffald 

17 02 Træ, glas og plast 

17 02 02 Glas  

17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer  
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