
Håndhævelse og 
kontrol

Miljøstyrelsens 
Informationsmøde 

den 
2. november 2011

Af Dorte og Maria



Nationalt samarbejde

• Rigspolitiet

• Samarbejdsaftale med SKAT

• De danske kommuner

• Miljøstyrelsen Roskilde, Odense og Århus 
(tidligere miljøcentre)



Freddy Agerskov

Rigspolitiet





SKAT



Kommunale
samarbejdspartnere



IMPEL / TFS samarbejde

• Miljøstyrelsen sidder i bestyrelsen

• Enforcement Project III

• NCP (National Contact Point)

• Projekter om bl.a retningslinjer for ulovlige 
transporter m.v.



Nordisk samarbejde

• Arbejdsgruppe under Nordisk Ministerråd 
om Forordning 1013/2006, håndhævelse 
af denne samt digitalisering



Grønt affald (Annex VII)
• Det er anmelders ansvar at klassificere 

affaldet korrekt

• Det er anmelders ansvar at transportøren 
har bilag VII med under hele transporten

• HUSK at udfylde alle rubrikkerne, 
herunder bl.a. OECD-, Basel- og EAK- 
koderne samt vægt, afsendelsesdato og 
underskrift



• Beskrivelserne i Annex VII skal stemme 
overens med det fysiske affald

• Den samme virksomhed kan ikke både 
være affaldsproducent, eksportør og 
importør

• Den samme virksomhed kan godt være 
affaldsproducent og eksportør



• HUSK at afsenderen skal være en dansk 
indregistreret virksomhed 

• Godt råd: Et nyttiggørelsesanlæg kan ikke 
ligge på 2. sal

• Godt råd: Bemærk at der ofte er andre 
kontrolprocedure i ikke-EU og ikke-OCED 
lande (certifikater m.v.)

• Godt råd: Tjek Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk



Anmeldelsespligtigt affald 
(notifikation)

• HUSK at medbring transportdokument (1b) samt kopi af 
afsender- og modtagerlandets tilladelser (1a) + evt. 
transitlande. (Det er anmelders ansvar at transportøren 
har alle bilagene med)

• HUSK ved eksport at tjekke at sikkerhedsstillelsen ikke 
er overskredet

• Vær sikker på at det affald der afsendes stemmer 
overens med notifikationens rubrik nr. 12, 13 og 14 
(affaldets betegnelse og sammensætning)



• HUSK at Hvis der er flere affaldsproducenter 
eller transportør skal lister over disse 
medbringes

• HUSK at anmelder skal være en dansk 
indregistreret virksomhed

• HUSK at blive registreret i affaldsregistreret hos 
MST Roskilde (genanvendelsesanlæg, 
kommunale behandlingsanlæg, indsamler- 
virksomheder, transportører, forhandlere og 
mæglere der kan håndtere og modtage dit 
affald). Se også Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk
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