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Vejledning i overførsel  
af grønlistet affald
Der kræves som regel en tilladelse til grænseoverskridende 
overførsler af affald. Overførsler af ikke-farligt affald,  
også kaldet grønlistet affald, til nyttiggørelse udgør  
en undtagelse fra denne regel. 

Denne vejledning indeholder oplysninger om krav til 
Overførsel af grønlistet affald.

Retsgrundlaget fremgår af forordning (EF) nr. 1013/2006 
om overførsel af affald. Artikel 3 og 18 i forordningen 
vedrører overførsel af grønlistet affald.
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Krav til anvendelse af proceduren  
for grønlistet affald

Følgende krav vedrørende bestem-
melseslandet og klassifikationen og 
behandlingen af affaldet skal opfyldes, 
hvis mængden af det overførte affald 
overstiger 20 kg.
 
1. Affaldet klassificeres som  
hørende under den grønne liste
Affaldet klassificeres som hørende under 
den grønne liste i henhold til forordning 
(EF) nr. 1013/2006 om overførsel af 
affald. Dette betyder, at affaldet skal 
være opført i bilag III, IIIA eller IIIB til 
forordningen. Affald opført i bilag IIIB 
klassificeres kun inden for EU som affald 
på den grønne liste. 

Affald på den grønne liste omfatter af-
fald til nyttiggørelse, som sandsynligvis 
ikke indebærer nogen risiko for miljøet. 
Eksempler: affald af metal og metal-
legeringer i metalform i ikke-spredbar 
form (B1010), affald af papir, pap og 
papirprodukter (B3020) og elektronisk 
skrot og genvundne elektroniske kompo-
nenter, som egner sig til genvinding af 
basismetal og ædelt metal (GC020).

De gældende affaldskoder findes i 
følgende bilag til forordning (EF) nr. 
1013/2006 om overførsel af affald.
- Bilag III, bilag IIIA og bilag IIIB
- Bilag V, del 1, liste B

Uanset om affaldsprodukter er omfattet 
af ovennævnte bilag, må de ikke klassi-
ficeres som affald på den grønne liste, 
hvis de er forurenet med andre material-
er, der er farlige eller forhindrer genan-
vendelse af affaldet på en miljømæs-
sige forsvarlig måde. Undersøg, om 
klassifikationen også gælder i bestem-
melseslandet.

AFFALDETS RENHED
Renheden af affald på den grønne 
liste skal i almindelighed være over 
90 w-%. Der kan gælde strengere 
krav for visse affaldstyper. Der 
kan også være specifikke nationale 
krav.
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2. Affaldet overføres til  
nyttiggørelse
Affaldet overføres med henblik på  
nyttiggørelse. Nyttiggørelsesoperationer 
(R-koder) er opført i bilag II til direktiv 
2008/98/EF om affald.

Eksporten af affald til bortskaffelse 
kræver altid en tilladelse, uanset om 
det har farlige egenskaber eller ej. En 
undtagelse er en overførsel af affald til 
laboratorieanalyse, der ikke overstiger 
25 kg. 

PLASTAFFALD
Eksempelvis plastaffald kan inde-
holde persistente organiske miljø-
gifte (POP’er) Bemærk kravene til 
håndtering af dette affald. Der er 
fastlagt bestemmelser om hånd-
tering af affald, der indeholder 
persistente organiske miljøgifte, i 
forordning (EF) nr. 850/2004.
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3. Bestemmelsesland
Overførsel af grønlistet affald inden for 
EU/OECD er tilladt. Der er landespeci-
fikke krav til overførsler til nyttiggørelse 
uden for OECD-området.
Kravene er fastsat i forordning (EF) nr. 

1418/2007. Der er fastsat gældende 
procedurer for eksport af affald,  
som klassificeres i henhold til Basel- 
konventionen og OECD-beslutningen. 
Eksporten af visse affaldsprodukter til 
disse lande, som ikke er medlemmer 
af OECD, er enten forbudt, kræver en 
tilladelse, er underlagt en procedure for 
affald på den grønne liste eller reguleres 
af specifikke forskrifter, der gælder i 
bestemmelseslandet. Landespecifikke 
krav opdateres regelmæssigt i for- 
ordningen.

EKSPORTØRENS ANSVAR
Affaldseksportøren er forpligtet til 
at kontrollere, hvorvidt der kræves 
en tilladelse til affaldsoverførslen 
(den såkaldte notifikations- 
procedure), eller om proceduren 
for overførsel af grønlistet affald 
finder anvendelse.

EKSPORT TIL KINA
Kina har siden 1. januar 2018 
indført nye importrestriktioner for 
visse affaldsprodukter. Import- 
forbuddet omfatter mange  
affaldsprodukter såsom blandet 
plastaffald, usorteret papiraffald 
og tekstilaffald. 
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Krav til overførsel af  
grønlistet affald

Følgende procedure finder anvendelse, 
hvis ovennævnte krav til procedure for 
affald på den grønne liste eksisterer.

1. Bilag VII-dokumentet skal  
ledsage overførslen
Eksportører af grønlistet affaldsikrer, 
at bilag VII-dokumentet til forordning 
(EF) nr. 1013/2006 om overførsel af 
affald ledsager overførslen fra start, 
til overførslen ankommer til nyttig-
gørelsesanlægget. Detaljeret vejledning  
i udfyldelse af dokumentet findes i  
Correspondents guideline nr. 10. 

Bemærk, at: 
- ”den person, der står for overførslen” 

skal være under afsenderlandets 
jurisdiktion.

- modtageren (f.eks. en forhandler, en 
mægler eller en juridisk person) skal 
være under bestemmelseslandets 
jurisdiktion og skal være i besiddelse 
af eller have en anden slags juridisk 
kontrol over affaldet på det tid-
spunkt, hvor overførslen ankommer 
til bestemmelseslandet (det land, 
der fremgår af adressen i rubrik 7 
skal være det samme som det, der er 
angivet i rubrik 2).

2. Kontrakt mellem eksportøren 
(den person, der står for 
overførslen) og modtageren
En kontrakt mellem eksportøren og 
modtageren i henhold til artikel 18 
i forordning (EF) nr. 1013/2006 om 
overførsel af affald skal være gyldig, når 
overførslen afsendes. Et eksempel på en 
skabelon til en sådan kontrakt findes i 
Correspondents guideline nr. 10. 

3. Andre krav
Bilag VII-dokumentet og kontrakten skal 
efter anmodning forelægges de myn-
digheder, der inspicerer overførsler af 
affald. 

Kun godkendte/registrerede af-
faldstransportører bør anvendes til 
overførsler af affald.

Eksportøren, modtageren og nyttig-
gørelsesanlægget beholder alle do-
kumenter vedrørende overførslerne i 
mindst tre år fra overførselsdatoen.

Kontrollér anmeldelseskrav for 
overførsler fra de kompetente myn-
digheder i dit land og i bestemmelses- 
landet.



Ulovlige overførsler
Hvis kravene til overførsel af overførsel 
af grønlistet affald  ikke overholdes,  
kan overførslerne blive betragtet  
som ulovlige. Det er også ulovligt at  
eksportere farligt affald eller ulistet 
affald, som grønlistet affald, uden  
en tilladelse til overførsel af affald.

Ulovlige overførsler i forbindelse med 
grønlistet affald defineres i artikel 2,  
stk. 35, litra g), punkt (iii), i forordning 
nr. 1013/2006 om overførsel af affald. 
Eksempler på ulovlige overførsler er:  
Bilag VII-dokumentet mangler, eller 
vigtige oplysninger i dette dokument 
mangler (herunder underskrift i under- 
rubrik 12) eller er ikke korrekte.

Lovgivning
Europa-Parlamentets og Rådets konsoli-
derede forordning (EF) 1013/2006 om 
overførsel af affald
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:02006R1013-20160101&from=EN
Konsolideret forordning (EF) nr. 
1014/2007 om eksport til nyttiggørelse 
af visse typer affald, der er opført i bilag 
III eller IIIA til Europa-Parlementets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, 
til visse lande, der ikke er omfattet af 
OECD-beslutningen om kontrol med 
grænseoverskridende overførsel af af-
fald. http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:02007R1418-20140718&from=EN
Direktiv 2008/98/EF om affald 
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX-
:32008L0098&from=FI

Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EF) nr. 850/2004 om persistente 
organiske miljøgifte 
http://eur-lex.europa.eu/legal- 
content/DE/TXT/?uri=uriserv:O-
J.L_.2004.158.01.0007.01.ENG

Retningslinjer 
Correspondents guideline nr. 10
Overførsel af affald i henhold til artikel 
18 i forordning (EF) nr. 1013/2006 om 
overførsel af affald
http://ec.europa.eu/environment/waste/
shipments/pdf/correspondents_guide-
lines10_en.pdf
Grænseværdier fastsat af EU’s 
medlemsstater for forurenende stoffer i 
affaldsprodukter på den grønne liste
http://ec.europa.eu/environment/waste/
shipments/pdf/Threshold%20values.pdf
Klassificering af grønlisstet affald i  
henhold til (forordning 1013/2006) – 
praktisk vejledning 
https://www.impel.eu/wp-content/
uploads/2016/12/guideline-Greenlist-
et-waste_120316.pdf

Landekontakter 
(kompetente  
myndigheder)
Danmark: Miljøstyrelsen 
http://mst.dk/affald-jord/affald/ 
import-og-eksport-af-affald/
Finland: Finnish Environment Institute
http://www.environment.fi/tfs 
Norge: Miljødirektoratet
http://www.miljodirektoratet.no/en
Sverige: Naturvårdsverket 
http://www.swedishepa.se

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20160101&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02007R1418-20140718&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.158.01.0007.01.ENG
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines10_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/Threshold%20values.pdf
https://www.impel.eu/wp-content/uploads/2016/12/guideline-Greenlistet-waste_120316.pdf
http://mst.dk/affald-jord/affald/import-og-eksport-af-affald
http://www.environment.fi/tfs
http://www.miljodirektoratet.no/en/
http://www.swedishepa.se
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