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R- och D-koder som gäller återvinnings- och bortskaffandeförfaranden av avfall
(bilagor 1 och 2 i statsrådets förordning 179/2012)
Återvinningsförfaranden, koder R01-R13
R 01

Användning främst som bränsle eller som annan energikälla
R01 A
Förbränningsanläggningar för kommunalt fast avfall
R01 B
Samförbränningsanläggningar

R 02

Tillvaratagande eller regenerering av lösningsmedel

R 03

Återvinning eller tillvaratagande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel, inklusive
kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser
R03 A
Förberedning av organisk avfallet för återanvändning eller går till materialåtervinning
eller annan återvinning, förutom R03B-R03D.
R03 B
Kompostering av organiskt avfall
R03 C
Rötning av organiskt avfall
R03 D
Förgasning och pyrolys av organiskt avfall med utnyttjande av komponenterna som
kemikalier.

R 04

Återvinning eller tillvaratagande av metaller och metallföreningar

R 05

Återvinning eller tillvaratagande av andra oorganiska material
R05 A
Förberedning av oorganisk avfallet för återanvändning eller går till materialåtervinning
eller annan återvinning, förutom R05B.
R05 B
Återvinning av oorganiskt avfall vid markfyllning.

R 06

Regenerering av syror eller baser

R 07

Återvinning av komponenter som använts vid bekämpning av utsläpp

R 08

Återvinning av komponenter från katalysatorer

R 09

Omraffinering eller annan återanvändning av olja

R 10

Behandling i markbädd som medför fördelar för jordbruket eller ekologin

R 11

Användning av avfall som uppkommit genom något av förfarandena R 1–R 10

R 12

Utväxling av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R 11
R12 A
Avfallsfraktion behandlad för förbränning före användning som energikällan (R01).
R12 B
Förbehandling som sortering, sammanslagning, fragmentering, krossning och
komprimering av avfall före faktisk återvinning av avfall (t.ex. R03, R04, R05, R10).

R 13

Lagring av avfall som ska bli föremål för något av förfarandena R 1–R 12, utom tillfällig lagring på den
plats där avfallet har uppkommit innan det transporteras bort5)

Använd inte!

Bortskaffningsförfaranden, koder D01-D15
D1

Deponering i eller på marken, såsom på avstjälpningsplatser

D2

Behandling i markbädd, såsom biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord

D3

Djupinjicering, såsom insprutning av pumpbart avfall i brunnar, saltgruvor eller naturligt förekommande
formationer

D4

Invallning, såsom placering av flytande avfall eller slam i dagbrott, dammar eller uppdämningsbassänger

D5

Deponering på särskilt planerade avstjälpningsplatser, såsom placering i inklädda, separata
förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från varandra och från den omgivande miljön

D6

Utsläpp till andra vatten än hav

D7

Utsläpp till hav, inklusive deponering under havsbotten

D8

Biologisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar eller
blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12

D9

Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annan plats i denna bilaga och som leder till föreningar
eller blandningar som bortskaffas med något av förfarandena D 1–D 12, såsom avdunstning, torkning
eller rostning

D 10

Förbränning på land

D 11

Förbränning till havs

D 12

Permanent lagring, såsom placering av behållare i en gruva

D 13

Sammanslagning eller blandning innan något av förfarandena D 1–D 12 tillämpas

D 14

Omförpackning innan något av förfarandena D 1–D 13 tillämpas

D 15

Lagring innan något av förfarandena D 1–D 14 tillämpas, utom tillfällig lagring på den plats där avfallet
har uppkommit innan det transporteras bort

