Skrotbiler
Skrotbiler hos private, på kommunale veje og meget
mere om skrot

Formål med pjecen
At have retningslinjer der skal forhindre, at gamle biler lækker olie, benzin og
andre væsker ud på jorden. Desuden skal retningslinjerne sikre en ren
kommune, hvor drikkevand, vandløb og søer forbliver attraktive for dyrelivet,
for kommunens beboere og turister, der færdes i naturen.

Love og bekendtgørelser
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Miljøbeskyttelsesloven, Bekendtgørelse om lov om miljøbeskyttelse nr.
966 af 23/06/2017
Affaldsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om affald nr. 1309 af 18/12/2012
Bilskrotbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1312 af 19/12/2012
Godtgørelsesbekendtgørelsen – ophugning, Bekendtgørelse nr. 1394 af
24/11/2016
Miljøbidragsloven, Lovbekendtgørelse nr. 224 af 06/03/2017
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Skrotbiler
Hvad er en skrotbil?
Når kommunen skal afgøre om der er tale on en ”skrotbil”, anvendes disse
kriterier:




Bilen er ikke økonomisk reparer bar.
Bilen kan ikke registreres uden forudgående syn (synsrapport).
Bilen har ikke været indregistreret (afmeldt fra motorkontoret) i mere
end 6 måneder og der er ikke tegn på, at istandsættelse af bilen er
begyndt.
 Ophugning af bilen er begyndt. Det betyder, at bilen ikke længere er
komplet og det kan ikke dokumenteres, at bilen igen er blevet
indregistreret.
 Bilen er afleveret til affaldshåndtering hos registreret autoophugger.
 Bilen er overtaget fra sidst registreret ejer med henblik på ophugning.
I tilfælde af tvivl om hvorvidt der er tale om en skrotbil, kan kommunen søge
hjælp hos en sagkyndig.

Pligt til at aflevere skrotbiler
Alle skal aflevere udtjente køretøjer i form af person- og varebiler til en
godkendt autoophugger.
Miljøstyrelsen står for godkendelse af autoophuggere. Liste over godkendte og
certificerede autoophuggere kan ses her: www.bilordning.dk
Godtgørelsen (også kendt som skrotpræmie) for skrotning af biler udgør i 2018
1500 kr.
Der udbetales kun godtgørelse, hvis bilen er afmeldt efter den 30. juni 2000, og
der kan fremvises en skrotningsattest. Der udbetales endvidere kun godtgørelse
for biler med en totalvægt under 3500 kg og for biler, der er indrettet til
befordring af højest 9 personer inklusiv fører.

Skrotbiler hos private
Private personer må ikke have skrotbiler stående på deres ejendom.
Hvis kommunen konstaterer, at der står en skrotbil på en ejendom, vil det
overfor ejendommens ejer / lejer blive indskærpet, at bilen skal bortskaffes til
certificeret autoophugger. Dokumentation for aflevering hertil, skal kunne
forevises kommunens tilsynsførende.

Kommunen har ret til at fjerne skrotbiler
Hvis ejeren ikke efterkommer kommunens opfordring til at få fjernet
skrotbilen/skrotbilerne til godkendt autoophugger, må kommunen fjerne
skrotbiler fra private - og offentlige arealer. Inden bilen bliver fjernet, vil det
blive undersøgt, hvem der er den retsmæssige ejer. I henhold til
miljøbidragsloven kan kommune og politi, få udbetalt godtgørelsen i forbindelse
med ophugning af bilen. Under forudsætning af at visse betingelser er opfyldt,
har ejeren af bilen i op til 1 år efter at godtgørelsen er udbetalt til kommunen,
krav på, at få godtgørelsen udbetalt fra kommunen. Her vil godtgørelsen dog
først blive fratrukket udgifter til for eksempel transport og miljøbehandling.
4/7

Skrotbiler på autoværksteder
Autoværksteder må ikke have skrotbiler stående.
Hvis en ikke-indregistreret bil, som ikke umiddelbart kan synes, men hvor det er
meningen at den skal istandsættes, skal dette som udgangspunkt ske indenfor
de næste 6 måneder. Bilen skal herefter straks kunne synes.
Hvis denne frist ikke efterkommes vil kommunen sædvanligvis betragte bilen
som en skrotbil og indskærpe, at den straks bortskaffes til godkendt
autoophugger. Dokumentation for afleveringen skal kunne forevises
tilsynsmyndigheden.
Øvrige biler, som kommunen skønner at være skrotbiler, skal straks bortskaffes
til godkendt og certificeret autoophugger.
Hvis værkstedet anvender miljøbehandlede biler, skal der kunne fremvises
dokumentation for at bilerne er miljøbehandlet. Antallet af opbevarede,
miljøbehandlede biler må, som udgangspunkt, ikke overstige 5 stk.

Forsikringsbiler
Forsikringsbiler er skadede biler, som indgår i en retssag eller i en
forsikringssag. Hvis det vurderes, at forsikringsbilen overgår til at være en
skrotbil, eksempelvis på grund af, at taksator har vurderet, at bilen er
totalskadet, vil den skulle bortskaffes efter reglerne herom.
Forsikringsbiler skal opbevares på tæt belægning, hvor væske ikke kan trænge
igennem og der skal være afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis opbevaringen
sker indendørs, kan dette ske på en belægning, hvor væske ikke kan trænge
igennem, men uden afløb til kloak.

Veteranbiler
I visse tilfælde vil ikke-indregistrerede biler blive betragtet som veteranbiler,
som særligt på grund af deres alder og stand gør dem interessante for ejeren
at beholde som et samlerobjekt.
En veteranbil, skal opbevares indendørs, uden mulighed for at der kan ske spild
til kloak eller jorden.

Skrotbiler hos forhandlere
Erhvervsmæssige forhandlere, kan modtage udtjente biler på vegne af en
godkendt autoophugger. Der skal være indgået en skriftlig aftale, om aflevering
af de modtagne køretøjer til en godkendt autoophugger.
Antallet af udtjente køretøjer, der opbevares hos forhandleren, må ikke
overstige 5, og køretøjerne skal senest én måned efter modtagelsen, afleveres
til ophugningsvirksomheden.
Køretøjerne skal opbevares på en belægning, hvor væske ikke kan trænge
igennem og med afløb til sandfang og olieudskiller. Hvis opbevaringen sker
indendørs, kan dette ske på en belægning, hvor væske ikke kan trænge
igennem uden afløb til kloak. Forhandleren skal sende dokumentation for, at
der er indgået en aftale med en godkendt autoophugger til tilsynsmyndigheden
og miljøordning for biler.
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Skrotbiler på offentlige veje, pladser, skov- og
parkområder
Hvis kommunen finder ikke-indregistrerede biler på offentlige arealer, vil sagen
overgå til politiet.
Biler, der henstår uden gene for trafikken, vil blive vurderet, om de er skrotbiler
eller om de udgør en reel salgsværdi. Vurderes bilen som skrotbil, vil den blive
fjernet fra det offentlige område efter gældende regler i Miljøstyrelsens
bekendtgørelse om "Håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og
affaldsfraktioner herfra", (Bilskrotbekendtgørelsen).

Kontakt til kommunen
For yderligere oplysninger om skrotbiler kontakt venligst:
Frederikssund Kommune på mail: miljoevirksomhed@frederikssund.dk
Tip om skrotbiler på offentlige arealer i Frederikssund Kommune og spørgsmål i
den forbindelse rettes til Vej og Park: vejogpark@frederikssund.dk
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NATUR OG MILJØ
Torvet 2
3600 Frederikssund

Telefon: 47 35 10 00

www.frederikssund.dk
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