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Spørgsmål og svar vedrørende import og eksport af affald 

 

1. Kan nyhedsbrevet bruges til at informere om ændret sagsbehandlingstid? 

- Ja, det kan det godt. Sagsbehandlingstiden kan påvirkes af forskellige faktorer. MST 

finder det derfor mest hensigtsmæssigt, at vi på vores hjemmeside orienterer om, 

hvor lang tid der kan gå, før vi påbegynder sagernes behandling.  

-  

2. Kan fakturering af en anmeldelse finde sted, når sagsbehandlingsprocessen er 

overstået og anmeldelsen er godkendt? 

- Det kan vi desværre ikke imødekomme, da det ifølge import/eksportbekendtgørelsens 

§ 5, stk. 2 følger, at MST opkræver gebyr, når MST påbegynder sagsbehandlingen. 

 

3. Kan MST sende fysisk post med kurér? 

- Hvis MST skal videresende en anmeldelse på papirform til 

bestemmelsesmyndigheden er det MST’s retningslinjer, at det gøres med almindelig 

brev post.  

 

4. Skal anmeldelsesnummeret på bilag 1A boks 3 skrives med blå kuglepen? 

- Nej, anmeldelsesnummeret skal ikke længere påføres med en blå kuglepen. Det er en 

procedure fra før dokumenterne kunne digitaliseres, som ikke er gældende længere. 

 

5. Er MST’s dokument ”krav til kommunebrev” fra hjemmesiden fortsat gældende? 

- Ja, det er opdateret d. 9. februar 2022 og er fortsat gældende.  

 

6. Findes der en liste med udenlandske forhåndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg? 

- Ja, OECD har udarbejdet en liste med udenlandske forhåndsgodkendte 

nyttiggørelsesanlæg herunder figurer de danske anlæg også. Download listen her 

(Vær opmærksom på at det tager lidt tid at åbne filen). Listen er opdateret d. 4.april 

2022. Brug altid linket, for at opnå den nyeste version af listen.  

 

7. Skal side 2 på bilag 1A og bilag 1B medsendes anmeldelsen, selvom det kun er koder 

og forkortelser der står på side 2. 

- Ja, ifølge Transportforordningen bilag 1C, pkt. 4 er side 2 på bilag 1A og bilag 1B en 

del af anmeldelsesformularen og transportformularen. Derfor skal den være med. 

Sendes den ikke med, kan det senere fremgå som en mangel i et evt. mangelbrev. 

Indsendes anmeldelsen digitalt gennem virk.dk vil side 2 automatisk være en del af 

anmeldelsen. 

 

Cirkulær Økonomi og Affald 
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https://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald/om-anmeldepligtigt-affald/
https://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald/generel-information-love-og-regler/
https://www.oecd.org/env/waste/OECD-Database-of-Transboundary-Movements-of-Wastes-4-April-2022.xlsx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1013-20180101
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8. Har MST en liste med eksempler på grænseovergange? 

- Ja på MST’s hjemmeside kan du finde eksempler på grænseovergange i Danmark (Gå 

til boks 15 i drop-down menuen).  

 

9. Jeg udfylder ikke boks 8 på transportformularen (bilag 1B) ved varsling af en 

transport, er det en godkendt procedure? 

- Når en transport varsles, accepterer Miljøstyrelsen, at transportørens oplysninger 

ikke er udfyldt på bilag 1B. Miljøstyrelsen kræver, at transportørens oplysninger er 

påført transportformularen, når transporten påbegyndes. Læs mere om krav til 

transport af affald på Miljøstyrelsen hjemmeside. 

https://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald/om-anmeldepligtigt-affald/vejledning-til-udfyldelse-af-en-anmeldelse/vejledning-til-anmeldelsesformularen-bilag-1a/
https://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald/krav-til-transport-af-affald/

