
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

 
Gennemgang af en anmeldelse vedr. 

eksport af affald indenfor EU 
ved Vibeke og Carole 

 

     



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 

Hvordan? 

• Notifikationsnummer: 
Send mail til:  impeksp@mst.dk 

• På hjemmesiden: 
http://mst.dk/virksomhed-myndighed 
/affald/import-og-eksport-af-affald 
 
- Hent anmeldelses- og transportformularer 
- Hent udkast til f.eks. kontrakt, garanti, 
fuldmagt og andet 
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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 

Checklister: 

• Bilag II: 
- del 1: anmeldelsesformular 
- del 2: transportformular 
- del 3: øvrige oplysninger kan vedlægges 

• Bilag 1C 

• På bagsiden af Bilag 1A og 1B findes  
alle koder og forkortelser 

• Brugervenlig vejledning på vej 

Jord og Affald – Informationsmøde 270115 - Gennemgang af en anmeldelse ved eksport af affald SIDE 3 



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 

Anmeldelsespakken består af: 

• Anmeldelsesformular (Bilag 1A) 

• Transportformular (Bilag 1B) 

• Følgebrev 

• Oversigt over bilag 

• Kontrakt 

• Sikkerhedsstillelse 

• Og andet afhængig af den konkrete anmeldelse 
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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 

 Anmeldelsespakken 
 

•  Sendes samlet til MST med posten 
(ikke til andre myndigheder) 

• En lille bøn: 
Ingen ringbind, omslag, clips, faneblade m.m. 

• Et godt råd: 
- Samme oplysninger som feltet ved bilag 
- Husk at gennemgå alt inden kuverten lukkes  
- Alle bilagsnumre og DK nr. påført 
- Husk at tage kopi til eget brug 
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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 

Anmeldelsesformular 
(Bilag II, del 1) 

Felt 3: (del 1, punkt 1) 

• Påfør anmeldelsesnr.: DK xxxxxx 
(uden skråstreg) 

• Husk afkrydsning 
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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 

Felt 1: Anmelder (del 1, punkt 2) 

- skal være under dansk jurisdiktion 

- evt. fuldmagt (hvis ej eget affald) 

- evt. mægler registreres i Affaldsregistret 
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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 

Felt 2: Modtager (del 1, punkt 6) 

- Fysisk modtager  
Dvs. den der fysisk modtager affaldet 
 (ikke en administrationsadresse) 

- Midlertidigt anlæg 
Dvs. R12/R13-anlæg 
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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 

Felt 8: Transportør (del 1, punkt 7) 

• Der som fysisk fragter affald  

• Mere end 1 transportør – Bilag 
Husk ”Se bilag nr. x” 

• Husk at markere på bilag, hvem der kører i 
Danmark 

• Husk udskrift fra Affaldsregistret (for de som 
kører i Danmark) 

• Transportmåde skal altid udfyldes 
(fra start til slut, fx.: R,S,R) 
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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 

Felt 9: Affaldsproducent (del 1, punkt 3) 

• Mere end 1 affaldsproducent – Bilag 
Husk ”Se bilag nr. x” 

• Hvem: 
- oprindelig affaldsproducent 
- den nye affaldsproducent 
- en godkendt indsamler 
 (f.eks. DPA ved WEEE)  
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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 

Felt 10: Behandlingsanlæg (del 1, punkt 5) 

• Endeligt behandlingsanlæg 
 
eller 

• Midlertidigt anlæg 
Mere end 1 anlæg - Bilag  
”Se bilag nr. x” 
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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 

Midlertidig behandling  
R12/R13 (del 1, punkt 5) 

Artikel 15 - Guidelines 3 
- Annex 1: endelig behandling i samme land 
- Kontrakt: Pas på særlig kontrakt 
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Affaldsfraktion  Procentdel af 

oprindeligt affald 

EAK-

kode 

Anlægsnavn Adresse Behandlings

kode 

          

          

          



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 

Felt 4: Samlet antal påtænkte overførsler 
(del 1, punkt 11) 

Antal transporter kan forhøjes 

 

Felt 5: Mængde (del 1, punkt 17)  

Kun i ton 
Pas på: Samlet forventet mængde 
kan ikke forhøjes 
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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 

Felt 6: Datoer (del 1, punkt 12)  

Skal altid skrives således: 
- 27.01.15 – 26.01.16 (op til 1 år) 
- 27.01.15 – 26.01.18 (op til 3 år forhånds-
godkendte nyttiggørelsesanlæg) 
 
 

Felt 7: Emballage (del 1, punkt 18)  

Husk mindst 1 kode og afkrydsning 
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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 

Felt 11: Behandlingsmetoder (del 1, punkt 19)  

 

• Behandlingskoder 

• Anvendt teknologi - Begrundelse for eksport:  
- Skal udfyldes kort og præcist 
- Så vidt muligt ingen henvisning til bilag 

Jord og Affald – Informationsmøde 270115 - Gennemgang af en anmeldelse ved eksport af affald SIDE 15 



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 

 

Felt 12: Affaldsbeskrivelse (del 1, punkt 16)  
 

Skal udfyldes kort og præcist. 
Så vidt muligt ingen henvisning til bilag 
 

 

Felt 13: Fysiske egenskaber (del 1, punkt 16) 
Husk mindst 1 kode 
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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 

Felt 14: Klassificering (del 1, punkt 16) 

• Basel- eller OECD-kode 
Kun 1 kode eller ”Unlisted” 

• Mindst 1 EAK-kode 

• Y- og H-koder eller n/a 
 
Tilsynsmyndigheden klassificerer: 
Ring til kommunen! 
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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 

Felt 15: Rute - Fiktivt eksempel 
(del 1, punkt 8, 9, 10, 14)  
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  Eksportstat 

afsendelsesstat 

Transitstat 

(ind-og udpassage) 

  

Importstat 

bestemmelsesstat 

a) Her indsættes land 

”Danmark”  

Her indsættes land. 

”Tyskland” 

Her indsættes land. 

”Frankrig” 

b) Her indsættes landekode. 

”DK 01” 

Her indsættes landekode. 

”DE 005” 

Her indsættes landekode. 

”FR069” 

c)  Her indsættes 

grænseovergang eller havn.  

”Frøslev” 

Her indsættes 

grænseovergang eller havn. 

”Ellund-Neuerburg” 

Her indsættes 

grænseovergang eller havn 

”Ottmarsheim” 

Og rutebeskrivelse, f.eks. print fra Google Map 



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 

Felt 16: Toldsteder (del 1, punkt 14 ) 
kun ved eksport ud af EU 

Felt 17: Erklæring (del 1, punkt 25, 26)  
Altid dato og underskrift i blå  
(anmelder, evt. affaldsproducent) 

Felt 18:   
Antal bilag der følger hver enkelt transport 
(henviser ikke til vedlagt antal bilag i 
anmeldelsespakken) 

Felt 19,20 og 21 skal ikke udfyldes 
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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 

Transportformular 
(Bilag II, del 2) 

Oplysninger fra anmeldelsesformularen 
overføres til transportformularen 

Felt 2:   
Husk at påføre ”samlet   /antal overførsler”  
 

Boks 5, 6, 15, 17, 18, 19 må ikke være 
udfyldt ved indsendelse af anmeldelsen 
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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 

Eventuel yderligere dokumentation 
 
Bilag II, del 1: 

• Punkt 20a,b,c, d): Affaldet bestemt til nyttiggørelse 
 
Bilag II, del 3: 

• Punkt 1: Varighed af godkendelse af behandlingsanlægget 
(ved nyt anlæg)  

• Punkt 7: Kemisk affaldsanalyse 
Punkt 8: Produktionsproces 
eller udtalelse fra affaldsproducentens tilsynsmyndighed 
(kommune) 
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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 

Bankgaranti 
(del 1, punkt 24 og del 3, punkt 10, 11 ) 

 

• Vejledning i beregning af sikkerhedsstillelse 

• En per anmeldelse 

• I DKK 

• Ingen tidsbegrænset gyldighed 

• Original garanti sendes til MST med anmeldelsen  
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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 

Det danske affaldsregister 

(del 1, punkt 15 og del 3, punkt 6) 

Husk registrering:   

• Mægler 

• Transportører som fragter affald i Danmark 

• Ikke oprindelig affaldsproducent 
- indsamler med/uden forbehandling 

- godkendt indsamler  (f.eks. DPA ved WEEE)  
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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 

 

Nogen spørgsmål? 
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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 

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 25 

Strandgade 29 

1401 København K 

Tlf: 72 54 40 00 

E-mail: mst@mst.dk 

www.mst.dk 

Tak for i dag! 
 

Husk, I er altid velkomne 
til at ringe til os. 

 

mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/

