
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

 
Transportør  i 
affaldsregisteret 
Af Maria Lauesen  

     

Transportør i affaldsregisteret 



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 

Dokumentation for transportørs 
registrering i affaldsregistret 

 

Fra 1. oktober 2013 skal der ved alle nye 
anmeldelser af import og eksport af affald 

vedlægges dokumentation for, at de 
vognmandsvirksomheder, der påtænkes 

anvendt til vejtransport af affaldet i 
Danmark, er registreret som transportør eller 

indsamlingsvirksomhed i Affaldsregistret. 

Det betyder at:     
       
       
    

 



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 

• På listen over transportør skal det fremgå hvilke af 
virksomhederne der skal udføre vejtransport i 
Danmark 

og 

• For de transportør der skal køre i Danmark, skal 
der vedlægges dokumentation for, at de er 
registrerede i Affaldsregistret enten som 
transportør eller indsamlingsvirksomhed. F.eks. i 
form af en udskrift fra Affaldsregistret 
(https://www.affaldsregister.mst.dk/). 
Dokumentationen skal være for indeværende år. 

 

SIDE 3 

https://www.affaldsregister.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 4 



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 

Såfremt ovenstående dokumentation ikke er opfyldt, vil 
anmeldelsen anses for ikke korrekt udfyldt og vil derfor ikke 
blive behandlet straks (screening).  

Alle affaldstransportører med egen vognmandstilladelse 
skal være registreret i Affaldsregistret. Det er den 
vognmandsvirksomhed, der faktisk udfører transporten, 
som registreringspligten påhviler. 


