
Svar på indsendte spørgsmål 
 

1. Ændringer i overførslen efter samtykke – hvad er en væsentlig ændring? Kan 
ansøgte mængde overskrides og i givet fald med hvor mange procent?  
Overskridelse af total mængde affald accepteres ikke. 
 
De eneste ændringer, der accepteres efter samtykket er udstedt, er tilføjelse af 
fragtfører og forhøjelse af antal transporter samt ændring af 
sikkerhedsstillelsen. 
 

2. Forhåndsgodkendelse af anlæg – fortæl om MST’s planer for at tage 
muligheden for forhåndsgodkendte anlæg i brug, som kan åbne for mulighed 
for notifikationer med gyldighedsperiode på mere end 1 år. (Annette) 
MST har ikke umiddelbart planer om at kigge på det vedr. de danske anlæg. 
Området er stadigvæk nedprioriteret. 
 

3. Sikkerhedsstillelse – ønskeligt at MST kunne åbne for muligheden for at åbne 
og lukke for en sikkerhedsstillelse efter behov. Hvilke overvejelser gør MST 
sig om en ny model? (Annette) 
MST har tidligere været i dialog med AffaldDanmark om, hvordan det kan 
gøres anderledes, og om markedet nu tilbyder andre løsninger. Den dialog er 
ikke afsluttet og forventes afsluttet med den organisation, der overtager 
AffaldDanmarks ”portefølje” på dette område.  
 

4. Fuldmagter – hvornår er 48 få og 18 mange? (Annette) 
Udgangspunktet for, at MST kræver fuldmagter er, at det er nødvendigt at få 
overblik over, hvor affaldet stammer fra, bevis for at affaldsproducenten ved at 
affaldet eksporteres og bevis for at anmelderen har fået overdraget ansvaret 
for at udarbejde anmeldelse og kontrakt. 
 
Ved eksport af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, 
skal indsamleren være registreret og godkendt i Affaldsregistret og er hermed 
fritaget for udarbejdelse af fuldmagter. 
 
Ved eksport af alle andre affaldstyper samt af kildesorteret erhvervsaffald til 
R1 og D-operationer, kræves fuldmagter mellem anmelderen og 
affaldsproducenten og en oversigt over alle affaldsproducenterne.  
 
Fuldmagten skal være dateret, underskrevet og stemplet af affaldsproducenten.  
 



Efter praksis kan fuldmagten gælde for en enkelt anmeldelse eller for en 3-årig 
periode. Det går vi væk fra når disse løber ud. Vil kun gælde for én anmelelse.  
 
 
Fritagelse for udarbejdelse af fuldmagter: Praksis har hidtil været en 
vurdering fra sag til sag. Det har aldrig været meningen med systemet, at man 
kan få en fritagelse, hvis man havde en affaldsfraktion med EAK-kode XYZ ”pr 
definition”.  Fremadrettet vil fritagelse for udarbejdelse af fuldmagt kun gælde 
for én anmeldelse. Alle de fritagelser som MST allerede har accepteret udløber 
nu inden for 2 år.  
 
Hvis affaldsproducenten/indsamlingsvirksomheden vælger en mægler til at 
forestå papir-arbejdet ifbm eksport,er det fortsat affaldsproducenten selv, der 
er ansvarlig for affaldet og dataindberetningen. 

 
5. Affaldsproducent – hvornår man som indsamler/eksportør være dette? 

(Annette) 
Jf. producent definitionen i TF artikel 2,nr. 9) og AD artikel 3, stk. 5 SAMT  
anmelder definitionen i artikel 2, nr. 15):  
Hvis man er den oprindelige producent – frembringer affald  
Hvis man er den nye producent - laver en form for forbehandling eller 
blanding på affaldet inden overførsel   
 
Jf. affaldsbekg. § 78 og 79: 
Indsamleren af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørlse, der 
er registeret i AR  
 
WEEE og batteri bekg.:  
Når man har ansvaret for at tage weee-affald og batterier tilbage jf. 
producentansvaret, kan man ift. TF optræde som anmelder/producemt. 
(Husholdnings weee – være producent for hvad som helst  
Erhvervs weee – mere én til én.)  
 

6. Ny definition på genanvendelse – fra R4 til R12, hvilke erfaringer har MST i 
forhold til de udenlandske myndigheders reaktion? (Søren) 
MST’s erfaring er, at Tyskland har ændret en del R4-anlæg til R12 anlæg. 
Dette er en beslutning der er foretaget af de tyske myndigheder.  
MST anbefaler, ved udarbejdelse af en ny anmeldelse, at anmelderen tjekker 
hvorvidt behandlingsanlægget er blevet omklassificeret til et R12-anlæg, 
således at anmeldelsen laves med de nødvendige tilpasninger (Guidelines 3). 
 



7. Har MST fået reaktioner på oversættelse af den grønne vejledning? (Annette) 
Nej. 
 

8. Myndighedernes indbyrdes bemyndigelse til at rette på hinanden (Annette) 
MST har ingen mulighed for at ændre andre myndigheders beslutning. Hvis vi 
oplever noget der tydeligvis er forkert, kan vi henvende os til Kommissionen 
for at få det taget op. 
 

9. Registrering af vognmænd/transportører – danske og udenlandske, grønt eller 
orange affald (Søren) 
Alle transportører, der fysisk kører med affald skal registreres i 
Affaldsregistret. Ikke chaufføren – men vognmanden. 
 

10. Skal udenlandske vognmænd være registreret i Danmark for at køre affald? 
(Søren) 
Ja. Alle transportører, danske og udenlandske, der kører affald til/fra og i 
Danmark skal registreres i Affaldsregistret Også transit. 
 

11. Hvilke lande er omfattet af notifikationsdokumentet? (Søren) 
Alle lande er potentielt omfattet ved anmeldelsespligtigt affald. I visse tilfælde 
har transit stiltiende accept. – OECD lande til R, EU til R og D – ellers 
skriftlig accept.   

 
12. Hvilke lande er omfattet af bilag 7? (Søren) 

Som udgangspunkt er det kun EU-lande, der er omfattet af Bilag 7 proceduren. 
Men check den grønne forordning på vores hjemmeside. Hvis de ikke har 
svaret er der anmelde-procedure, jf. artikel 37, stk. 2 – PIC 
 

13. Afvisning af affald og tilbagetagelse – kan det køre på samme annex 7 
(Annette) 
Som udgangspunkt kræves nyt bilag 7, men man kan aftale noget andet 
myndighederne imellem. 
 

14. Annex 7 – kontaktinformation – er det nok med telefonnummer eller e-mail 
adresse på kontaktperson? (Annette) 
Alle de oplysninger, som bedes om i dokumentet, skal oplyses. Hvis ikke en 
oplysning kan gives, f.eks. hvis virksomheden ikke har en fax, påføres N/A. 
 

15. Hvad checkes ved razzia? Her tænkes specielt på dokumenterne (Maria – 
Dorte) 
Alt tjekkes ved kontrol! 



 
16. Kan man angive flere forskellige grænseovergange på en anmeldelse? Det 

mener man umiddelbart i andre lande? 
Nej det kan man ikke. Miljøstyrelsen har ikke oplevet, at andre lande tillader, 
at der angives flere grænseovergange, men vil kontakte deres EU netværk for 
transportforordningen, for at høre nærmere.  
 

 
 
 


