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Vejledning om klassificering af affald bestående af behandlet træ i forbindelse med 
eksport    
 
Miljøstyrelsen har fået flere henvendelser om klassificering af behandlet træ, som kan indeholde 
f.eks. malet eller imprægneret træ, og dermed kan indeholde farlige stoffer. Miljøstyrelsen er 
nærmere blevet spurgt, om det samme affald i en konkret eksportanmeldelse kan klassificeres 
under såvel en farlig som en ikke-farlig EAK-kode.  
 
Det er Miljøstyrelsens vurdering, at en anmeldelse af samme type behandlet træ ikke kan indeholde 
både en farlig og en ikke-farlig EAK-kode. 
 
Det vurderes således, at Kommissionens beslutning om udarbejdelse af en liste over affald (EAK-
listen)1 og anmeldekravene i transportforordningen2 indebærer, at de kompetente myndigheder 
entydigt og på forhånd skal fastlægge, hvorvidt typer af affald som importeres og eksporteres er 
farligt eller ikke-farligt. Det er en følge af forbuddet mod sammenblanding (fortynding) af farligt og 
ikke-farligt affald i affaldsdirektivets artikel 18, stk. 1. Transport-forordningens artikel 28 
indeholder endvidere en bestemmelse om klassifikation i tilfælde af uenighed mellem afsender- og 
bestemmelsesmyndighed. Af bestemmelsen fremgår, at hvis de kompetente myndigheder ikke kan 
blive enige om, hvorvidt det anmeldte affald skal klassificeres som grønlistet eller anmeldepligtigt 
(herunder farligt), skal affaldet anses for anmeldepligtigt. Dvs. der er krav om, at klassificeringen er 
entydig. 
 
I forhold til den konkrete anmeldelse er det i første omgang anmelderens ansvar, at det anmeldte 
affald er klassificeret korrekt. I tvivlstilfælde er det kommunalbestyrelsen (kommunen) som 
kompetent tilsynsmyndighed, som har kompetencen til at klassificere affald3. Det følger af 
bekendtgørelse om affald4. Såfremt kommunen konstaterer, at affald anmeldt som ikke-farligt 
indeholder farligt affald, er det kommunens opgave at vurdere, om det samlede affald samlet set 
overholder grænseværdierne i affaldsbekendtgørelsens bilag 4, og eventuelt at omklassificere det 
anmeldte affald til farligt affald. Kommunen kan i den forbindelse stille som vilkår for en 
klassificering som ikke-farligt affald, at anmelderen gennemfører yderligere sortering i farlige og 
ufarlige affaldsfraktioner eller ved analyse af affaldet dokumenterer, at indholdet af farlige stoffer er 
så lavt, at affaldet ikke skal klassificeres om farligt affald. 
 
Uanset om affaldet klassificeres som farligt eller ikke-farligt, skal overførsler af behandlet affaldstræ 
altid anmeldes.  
 

                                                 
1
 Kommissionens beslutning af 3. maj 2000, L 226/3, som er gennemført i dansk ret ved bilag 2 til bekendtgørelse nr. 

1415 af 12. december 2011 om affald 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald 
3 Kompetencen til at klassificerer affaldet, herunder som farligt, er dog Miljøstyrelsens, når styrelsen udøver sit tilsyn 
efter § 4 stk. 7 i affaldsbekendtgørelsen. Ifølge denne træffer Miljøstyrelsen afgørelse efter § 4, stk. 1-5 om klassificering af 
affald i forbindelse med Miljøstyrelsens tilsyn efter bekendtgørelse om overførsel af affald (BEK nr. 421 af 8. maj 2012)  
4 Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012  


