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Besked fra miljømyndighederne i Hong Kong om nye retningslinjer for import 
af plastaffald 
 

Miljøstyrelsen har via EU Kommissionen den 15. december 2021 modtaget besked fra ”Environmental 

Protection Department the Government of the Hong Kong Special Administrative Region” (EPD), om 

deres nye retningslinjer for import af plastaffald til Hong Kong. Beskeden er kort oversat herunder. 

 

De nye retninglinjer i Hong Kong 

Fra den 1. januar 2021 betragter Hong Kong alt plastaffald i henhold til ændringen af Basel-

konventionen som anmeldepligtigt (reguleret), bortset fra affald af én polymer (dvs. "ikke-reguleret 

plastaffald"). Denne ene polymer, der er opført i bilagets sidste side i linket: 

https://www.epd.gov.hk/epd/sites/default/files/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/files

/WastePlastics_Guidelines_eng.pdf, skal være bestemt til genanvendelse på en miljømæssigt 

forsvarlig måde og fri for forurening og andre former for affald.  Enhver person, der importerer eller 

eksporterer "reguleret plastaffald" (anmeldepligtigt) til eller fra Hong Kong, skal derfor på forhånd 

ansøge om den relevante affaldsimport-/eksporttilladelse eller om samtykke fra EPD.  Ved re-eksport 

af "reguleret plastaffald" via Hong Kong skal deklarationsformularen og de relevante dokumenter 

indsendes til EPD på forhånd til registrering, så EPD kan reagere rettidigt på anmodningen fra 

eksportstaten om samtykke til transitordningen.  

 

Højst 0,5% urenheder tillades 

I henhold til Hong Kongs ”Waste Disposal Ordinance” (WDO, kap. 354) er import og eksport af alt 

plastaffald underlagt kontrol i henhold til en tilladelsesordning, medmindre den pågældende person 

kan bevise, at det pågældende plastaffald er: 

 

1. Ikke forurenet  

2. Importeret eller eksporteret med henblik på oparbejdning, genanvendelse eller genvinding 

eller genbrug af plastaffaldet.   

 

Med henvisning til Hong Kongs nationale standard, “Environmental protection control standard for 

imported solid wastes as raw materials - Waste and scrap of plastics” GB16487.12-2017, betyder 

"uforurenet plastaffald" plastaffald, der er rent og ikke indeholder mere end 0,5 vægtprocent 

urenheder.  Det omfatter også urenheder med andre typer plastaffald, affaldspapir, glasaffald osv.  

 

Krav om forudgående deklaration 

For så vidt angår "ikke-reguleret plastaffald" (anmeldepligtigt) skal enhver person, inden han 

importerer, eksporterer eller re-eksporterer "ikke-reguleret plastaffald" (anmeldepligtigt) til, fra eller 

via Hong Kong, på forhånd indgive en erklæringsformular og relevante dokumenter til EPD med 

henblik på registrering.  Dette skal bevise, at plastaffaldet ikke er omfattet af tilladelseskontrol i 

henhold til WDO's krav.  De indsendte dokumenter gør det også lettere at styrke 

informationsudvekslingen mellem EPD og de relevante import- og eksportstater og forsøger at sikre 

lovligheden og den smidige afvikling af de grænseoverskridende overførsler af affald.   
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For nærmere oplysninger om import- og eksportkontrol af plastaffald henvises til EPD's websted: 

https://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/guide_ref/guide_wiec_tcs6.html  

 

I henhold til EU Kommissionens forordning (EU) 2021/1840 ”Den grønne forordning” har EU fra tid 

til anden anmodet om EPD's forudgående samtykke til eksport af plastaffald til Hong Kong.  

Myndighederne i Hong Kong er bekendte med denne forordning og EU's kontrol med plastaffald.  

 

Uanset denne forordning, gælder der i Hong Kong et krav om, at der kræves forudgående samtykke til 

import af uforurenet "ikke-reguleret plastaffald" (grønlistet) med henblik på genanvendelse i Hong 

Kong, så længe andre importkrav er opfyldt (f.eks. ikke mere end 0,5 vægtprocent urenheder, 

forudgående deklaration for hver forsendelse osv.) 

 

Kontaktinformationer til EPD i Hong Kong 

Hvis der er behov for yderligere oplysninger eller spørgsmål til ovenstående beder Miljøstyrelsen dig 

tage kontakt til myndighederne i Hong Kong på tlf. +852 2835 2311 eller 

wasteimportandexport@epd.gov.hk.  (vær opmærksom på tidszoner) 
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