
Spørgsmål stillet på infomødet den 2.11.2011 og vores svar 
 
Grønlistet affald – Bilag VII:  
 
1.  Hvorfor skal Bilag VII fortsat anvendes når de samme oplysninger alligevel skal indberettes til 

affaldsdatasystemet? 
 
Forordningens artikel 18 stiller krav om, grønlistet affald skal være ledsaget af forordningens bilag VII, 
såfremt det overføres til jf. artikel 3, stk. 2 og 4. Kravet er til for at fremme sporingen af overførsler af sådant 
affald. Det er således nødvendigt at vide hvor affaldet opstår og hvor det endeligt behandles, for at undgå at 
affaldet ender uønskede steder, bliver dumpet etc. 
 
For så vidt angår indberetningen til affaldsdatasystemet er minimumskravet, at virksomheden indberetter 
minimum en gang om året, hvilket ikke vil opfylde forordningens krav om sporing af affaldet.  
 

2. Bilag 7, hvem skal indberette eksport af grønlistet affald til Affalddatasystemet?  
 

§ 72. Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af: 
1) Anlæg, som behandler affald ved genanvendelse, forbrænding, deponering eller særlig behandling 
(affaldsbehandlingsanlæg). 
2) Anlæg, som har som forretningsområde at forbehandle affald. 
3) Indsamlingsvirksomheder, som indsamler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse. 
4) Affaldsproducerende virksomheder, 

a) hvis virksomheden selv behandler affaldet, eller 
b) hvis virksomheden eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg efter reglerne i 
forordning om overførsel af affald og bekendtgørelse om overførsel af affald. 

5) Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-4, som importerer affald. 
6) Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-4, som eksporterer affald. 
 

 
3. Fuldmagt til mægler: hvem er ansvarlig for transporten? 

 
Det er altid anmelder, som har ansvaret for, at reglerne i forordning 1013/2006 overholdes og at overførslen 
forløber som den er anmeldt. 
 
Hvis affaldsproducenten ikke selv er anmelder, skal denne bemyndige anmelderen til at forestå anmeldelsen 
og/eller overførsel af affald på dennes vegne. Anmelderen kan bemyndige fragtføreren til at varsle transporten.  
 
Hvis der er uregelmæssigheder af nogen art med overførslen af affald i forhold til anmeldelsen, vil 
myndighederne henvende sig til anmelderen af affaldet.  
 

 
4. Hvor mange EAK-koder kan der være på bilag VII. 

 
Der skal kun være en Basel-kode som så suppleres med alle relevante EAK-koder. 
 

5. Må Bilag VII være på tysk? 
 
Ved grønlistet affald: Bilag VII må være på alle europæiske sprog, men skal være letlæselig. Vi anbefaler dog, 
at affaldsbeskrivelsen er på engelsk. 
 
Ved anmeldelsespligtigt affald: Afsendelsesmyndighedens Bilag 1A og 1B (anmeldelsesformularen og 
transportformularen) skal anvendes, dvs. at formularerne er på afsendelseslandets sprog – i Danmark vil 
formularerne være på dansk. Vi anbefaler, at affaldsbeskrivelsen i boks 12 er på engelsk. Relevant 
dokumentation/oplysning/andre meddelelser skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk iht. §4 af 
bekendtgørelse nr. 1618 af 15. december 2010. 
 



Varsling af transporter, fragtfører, affaldsregistret: 
 

6. Ved varsling af transporterne, skal oplysning om fragtfører allerede udfyldes eller er det i orden at boks 8 
udfyldes når man ved hvem kommer og hente affald?  
 
Efter at have lyttet til interessenterne indenfor overførsel af affald, omkring problemstillingen ved at allerede 
skulle angive den konkrete transportør ved 3 dags varslingen af en transport, har Miljøstyrelsen ændret den 
danske procedure herfor.  
 
Fra 14. december 2011 er det tilladt ved 3 dags varslingen, at nøjes at påføre ”se liste over transportører” eller 
lignende. Det er dog vigtigt, at transportøren noteres på bilag 1B ved transportens begyndelse og at der kun 
angives en af de transportører, som er godkendt ved anmeldelsen.*  
 

7. Er det nok at vedlægge liste over alle fragtførere ved transport (og ikke udfylde boks 8)? 
 
Når den enkelte transport påbegyndes, er det afgørende, at der påføres den involverede transportør i boks 8, og 
at transportøren er godkendt ved anmeldelsen. Hvis der ikke er angivet en transportør, vil bilag 1B være 
mangelfuld og transporten må derfor ikke sættes i gang.*  
 
* - Vigtigt: 
Ovenstående er Miljøstyrelsens fortolkning og accept af, angivelsen af transportøren på bilag 1B. 
Miljøstyrelsen er blevet orienteret om, at bl.a. GOES i Tyskland ikke har samme fortolkning. Det er derfor 
vigtigt, at hvis der ikke kan angives en transportør ved 3 dags varslingen, så skal der tjekkes om, hvilken 
fortolkning og accept de øvrige involverede lande har til udfyldelsen af boks 8 i bilag 1B. 
 

Sikkerhedsstillelse: 
 

8. Kan sikkerhedsstillelsen nedsættes og forhøjes alt efter behov? 
 
Ja, det er tilladt at nedsætte og forhøje sikkerhedsstillelsen alt efter behov. Banken skal udarbejde et tillæg 
vedr. nedsættelse eller forhøjelse af sikkerhedsstillelse. Tillægget skal sendes i original stand til styrelsen. 
Ændringen er gældende, når styrelsen har udstedt accept af forhøjelse/nedsættelse af sikkerhedsstillelsen. Det 
er anmelderens ansvar, at sikkerheden ikke overskrides. 
 

9. Kan sikkerhedsstillelsen først gælde når der er brug for det, det vil sige bl.a. når anmeldelsen kun vedrører få 
transporter? 
 
Nej, det er ikke muligt. Ifølge artikel 6 af bekendtgørelse nr. 1618 af 15/12/2010 skal den finansielle sikkerhed 
være gyldig på anmeldelsestidspunktet, dvs. at ved fremsendelse af anmeldelsen, skal der vedlægges en gyldig 
sikkerhedsstillelse i original form. 

 


