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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Servicetjek af sagsgange 

• Intern workshop maj 2014 

• Innovationsworkshop  

• J&A Hjemmesideprojekt 
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Servicetjek af sagsgange 

• Indsats rettet mod intern håndtering og sagsbehandling og mod 
bedre information om reglerne 

• Bl.a: 

• Screening af sager stoppet oktober 2014 

• Direkte og smidig dialog om mindre fejl og mangler 

• Under forberedelse: Ændret praksis for dokumentation for 
transportørers registrering i Affaldsregistret 

• Behov for mere tilgængelig hjemmeside 
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Innovationsworkshop oktober 2014  
- den perfekte anmeldelse 

• 10 virksomheder deltog sammen Miljøstyrelsen hos Creature 

• Anbefalinger: 
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 Afklare om det er teknisk muligt at tilbyde nyhedsabonnement på enkeltsider om affald 

 Tjekliste på mst.dk og forklaring til ting, der skal huskes på en anmeldelse 

 Bedre introduktion til reglerne på hjemmesiden 
 

 Generel forbedret og mere overskuelig hjemmesideinfo om reglerne  

 Overveje om formidlingen mere kan målrettes forskellige målgrupper og deres forskellige 
behov 

 Afklare muligheden for en interaktiv version af anmeldelsesblanketter med mulighed for 
”mouse-over” information 

 Generelt bedre forklaring til anmeldelsesblanketten og hvad der kræves og hvorfor, hvad 

står forkortelser for mv. 
 Nyhedsbrev, der fx oplyser om ændrede procedurer mv. 

 Import/eksport FAQ-modul adskilt fra generelt FAQ-modul  

 Afklare muligheden for at informere om andre landes fortolkninger og praksis 
 Afklare muligheden for en fast kontaktperson i MST 

 Afklare muligheden for straks-afgørelser på området  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

In formationsmøde 2015. Import og eksport af affald SIDE 5  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

     

In formationsmøde 2015. Import og eksport af affald SIDE 6  


