
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto End Of 
Waste 

     



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 

03-04-2014 SIDE 2 

Status for End Of Waste 

•End of Waste reglerne for jern, stål og aluminium er vedtaget og er 
trådt i kraft.  

• Rådets forordning 333/2011 

•Miljøstyrelsen har lavet en vejledning til forordningen, som er kan 
hentes på mst.dk 
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03-04-2014 SIDE 3 

Hvis I overfører EOW 

• Hvis I har indført EOW og overfører EOW behandlet affald 
(produktet), så skal I huske, at produktet skal ledsages af 
overenstemmelseserklæringen (Bilag III).  

• Det er måden, hvorpå at I kan dokumentere, at produktet har været 
igennem en EOW behandling, og derved ophører med at være 
affald.  

• Hvis ikke produktet ledsages af overenstemmelseserklæringen, vil vi 
som på et tilsyn tage udgangspunkt i, at det er affald og ville skulle 
have været ledsaget af minimum et Bilag VI 
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03-04-2014 SIDE 4 

EOW for glas 

• Reglerne for EOW kriterier for glas er vedtaget i Kommissionen ved 
en TAC procedure (Technical adaptation committee) 

• Er på vej igennem Rådet, men har ikke nogen dato for 
offentliggørelse og ikrafttrædelse.  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 
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punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-
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03-04-2014 SIDE 5 

EOW for papir og kobber 

• EOW for henholdvis papir og kobber, har der ikke kunne skabe 
enighed om, og der forhandlingerne forsætter herom.  

 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-
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tekst uden 

punktopstilling, brug 
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knappen i Topmenuen 

03-04-2014 SIDE 6 

EOW for kompost 

• Reglerne for EOW for kompost er stadig i gang med at blive 
forhandlet, og der er ikke lige nogen tidshorisont for et færdig 
udkast 

 


