
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 
Pkt. 4 – Gode 
råd ved 
anmeldelser 

     



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 

SIDE 2 

•Anmeldelse indsendes i en 
samlet pakke 

- Indsendes pr. post IKKE pr. e-mail 

- HUSK alt dokumentation skal være med i 
den samlede pakke 

- Yderligere oplysninger / dokumentation 
indsendes som en samlet pakke til 
impeksp@mst.dk 

- Dokumentation skal være opdateret 

mailto:impeksp@mst.dk


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 

SIDE 3 

Bankgaranti / Sikkerhedsstillelse 
 
- En pr. anmeldelse 
 
- I DKK 
 
- Ingen tidsbegrænset gyldighed 
 
- Original garantien indsende til MST 
sammen med anmeldelsen 
 
- Tillæg til garanti først gyldigt når skriftligt 
accept foreligger fra MST 

 
 



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 

SIDE 4 

Bilag II – Oplysninger og 
dokumentation ved anmeldelse 

-Vi anbefaler I bruger dette bilag  

-Del 1, pkt. 20 (økonomiske 
oplysninger) ved nyttiggørelse 

-Rutebeskrivelse / grænser / 
transportmåder 



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 

SIDE 5 

     

 
Midlertidig behandling (R12/R13) 
 
-Brug Correspondents Guideline nr. 3 
 
-Særlig kontrakt – se hjemmesiden 
 
-Oversigt over fraktioner der opstår 
efter den midlertidige behandling 
 
-Liste over endelige behandlingsanlæg  
 



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 

SIDE 6 

Underskrifter på anmeldelses- (1A) og 
transportdokument (1B) 

-Anmelder: rubrik 17 på 1A 

-Anmelder: rubrik 15 på 1B ved 
varsling 

-Transportør: rubrik 8 på 1B ved 
overttagelse af affaldet  

-Behandlingsanlæg: rubrik 18 ved 
modtagelsen 

-Behandlinganlæg: rubrik 19 ved 
færdig behandling 

     



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 

SIDE 7 

Ændringer til anmeldelsen 

-Transportør 

-Samlet antal transporter 

-Hævelse / nedsættelse af 
sikkerhedsstillelse 

-Alle oplysninger kan ændres frem til 
bekræftelsestidspunktet (stempel i rubrik 
19) 

 

     



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 

SIDE 8 

-Sprog: dansk, svensk, norsk og 
engelsk 

-Brug hjemmesiden – der ligger udkast 
til kontrakter, fuldmagt, sikkerhed 
m.v. 

-Varsling af transporter – mere 
præcise mængder 

-Affaldsregistreret: Mægler 

-Affaldsregistreret: Transportører 

 

Indsæt nyt billede 
Format: H10,7 x B7,6 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede  

i korrekt størrelse 



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 

SIDE 9 

Screening af nye anmeldelser 

-Primo 2013 forsøg med screening af 
nye anmeldelser 

-Korrekt udfyldte anmeldelser 
behandles med det samme 

-Anmeldelser med mangler, behandles 
efterfølgende i rækkefølge 

-TJEKLISTE = BILAG II 


