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Spørgsmål om overførsel af grønlistet affald



 
Affald som er opført på bilag III, IIIA og IIIB er klassificeret 
som grønlistet affald og kan i henhold til artikel 3, b) 
overføres til nyttiggørelse efter proceduren i artikel 18. 



 
Artikel 18 stiller krav grønlistet affald ledsages af et udfyldt 
bilag VII og at der forligger en kontrakt mellem ”den 
person, der står for overførslen” og ”modtageren med 
henblik på nyttiggørelse af affaldet”.  



Forordningens Artikel 18



 
Artikel 18 er den ”lidt lettere” procedure for overførsel af 
affald og artiklen stiller krav om 2 dele:



 
Forordningens Bilag VII



 
Kontrakt mellem afsender og modtager



Forordningens artikel 18



 
I modsætning til det anmeldepligtige affald (Orangelistet, 
blandet og ulistet affald), skal grønlistet affald til 
nyttiggørelse ikke på forhånd anmeldes til de kompetente 
myndigheder. 



 
Det er en proceduren som umiddelbart foregår mellem 
afsenderen og modtageren af affaldet. 



 
(Frihed under ansvar)



Forordningens Bilag VII



 
Bilaget udfyldes af ”den 
person, som står for 
overførslen”. 



 
Der er ikke noget formkrav 
til hvem der ”den 
person…”.



 
Vær opmærksom på, at vi 
har et krav om ”den per, 
som står for overførslen” 
har fast forretningssted 
eller privat adresse i 
Danmark. 



Forordningens Bilag VII



 
Bilaget bruges til at holde styr 
på det grønlistet affald. 



 
Underskrives af:



 
den der står for 
overførslen



 
modtageren ved 
modtagelse af affaldet



 
nyttiggørelsesanlægget



 
Rubrik 7 skal indeholde 
oplysninger om, hvor affaldet 
nyttiggøres henne. 



Forordningens Bilag VII



 
Rubrik 7 skal indeholde 
oplysninger om, hvor 
affaldet nyttiggøres henne.



 
Hvis modtageren (rubrik 2) 
og anlægget der skal 
nyttiggøre affaldet (rubrik 
7)er det sammen, så kan 
der i rubrik 7 henvises til 
rubrik 2. 



Forordningens Bilag VII



 
Der er en opbevaringspligt 
på 3 år, for bilag VII. 
Denne pligt gælder for:



 
”Den person der står for 
overførslen”



 
Modtageren 



 
Nyttiggørelsesanlægget. 



Forordningens Bilag VII



 
Det er vigtigt, at I er 
omhyggelige med at 
udfylde:



 
Hvad skal der ske med 
affaldet.



 
Beskrivelsen af affaldet.



 
Basel-koden + De 
relevante EAK-koder. 
Der kan altså godt være 
flere EAK-koder til en 
Basel-kode. 



Forordningens Bilag VII



 
Bilag VII skal være udfyldt 
og skal ledsage affaldet fra 
transportens begyndelse til 
affaldet når frem til 
modtageren. 



 
Det er ”den person, der 
står for overførslen” som er 
ansvarlig for, at bilaget 
følger affaldet. 



Forordningens Bilag VII



 
Hvis ikke bilaget ledsager 
affaldet, vil det medføre en 
bøde på 10.000 kr. til den 
person, som står for 
overførslen og til 
transportøren.



 
Hvis bilaget er mangelfuldt 
udfyldt, vil det medføre en 
bøde på 5.000 kr. til den 
person, som står for 
overførslen og til 
transportøren.



Artikel 18’s krav om en kontrakt



 
Kravet om en kontrakt er med til sikre, at der er en reel kontakt 
mellem afsender og modtager. 



 
Den sikrer ligeledes at affaldet tages tilbage, hvis nyttiggørelse 
ikke kan finde sted. 



 
Der er ikke noget formkrav til, hvordan kontrakten skal se ud og 
der er heller ikke krav om, at den skal ledsage affaldet. 



 
Kontrakten skal være gældende når overførslen påbegyndes. 



Artikel 18’s krav om en kontrakt



 
Kontrakten skal indeholde forpligtigelser om:



 
At afsenderen/modtageren tager affaldet tilbage, hvis 
ikke det kan nyttiggøres eller sikre, at affaldet 
nyttiggøres på en alternativ måde. 



 
At der sker opbevaring af affaldet i mellemtiden. 



Artikel 18’s krav om en kontrakt



 
Ved tilsyn/kontrol kan de kompetente myndigheder kræve, 
at få udleveret kontrakten. 



 
Det er ikke noget standard krav fra vores side, når vi 
møder jer på vejene eller i havnene. 



Varsling af anmeldte transporter



 
Inden en anmeldt transport må påbegyndes skal den 
varsles minimum 3 hverdage før. 



 
Miljøstyrelsen accepterer, at transporten sker indenfor de 5 
efterfølgende hverdage. 



 
Tjek med udenlandske myndigheder om de acceptere 
samme praktisk.



 
Se eksempel nedenfor.

Varsling Karensperiode Periode hvor der må køres

Dag 0

Torsdag

Dag 1

Fredag

Dag 2

Mandag

Dag 3

Tirsdag

Dag 4

Onsdag

Dag 5

Torsdag

Dag 6

Fredag

Dag 7

Mandag

Dag 8

Tirsdag



Spørgsmål om returvarer



 
Hvis der er emballage eller lignende, som der er lavet en 
returordning for, så er det klassificeringen af 
returvaren/affaldet, som afgør proceduren. 



 
Hvis det f.eks. er plastdunke uden farlige stoffer, som 
returneres til nyttiggørelse, vil de formentlig kunne 
overføres på et bilag 7. 



 
For klassificering skal I kontakte jeres kommune. 



Kontakt. 



 
Hvis I har spørgsmål om 
overførsel af affald, kan I 
altid skrive til 
impeksp@mst.dk



 
I kan også læse nærmere 
på www.mst.dk

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