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Høringsparterne   

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om håndtering af affald i 
form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag samt 
udbetaling af skrotningsgodtgørelse 
 
Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af 
motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af 
skrotningsgodtgørelse i høring. Høringsvar kan sendes elektronisk til 
mfvm@mfvm.dk, med cc til amwno@mfvm.dk, senest mandag den 28. 
oktober 2019.  
 
Høringsvar fra ikke-ministerielle høringsparter offentliggøres på høringsportalen 
på http://www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af 
høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, e-
mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring.  
Spørgsmål til bekendtgørelsen kan rettes til Amalie Wang Norus på e-mail: 
amwno@mfvm.dk. 
 
Baggrund 
Baggrunden for nærværende udkast til ændring af bekendtgørelsen er, at der i 
2015 blev vedtaget en lovændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i 
forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse, 
vedrørende obligatorisk digital kommunikation og supplerende betingelser for 
udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Nærværende bekendtgørelse implementerer 
de ændringer, der blev vedtaget med lovændringen. Bekendtgørelsen er en 
sammenskrivning af bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne 
køretøjer og affaldsfraktioner herfra (BEK nr. 1312 af 19. december 2012) og 
bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i 
forbindelse med ophugning og skrotning af biler (BEK nr. 618 af 28. maj 2018). 
 
Hovedelementer 
Ændringen af bekendtgørelsen indeholder blandt andet følgende elementer: 
 
Digitalt system til udbetaling af skrotningsgodtgørelse 
Bekendtgørelsen indfører krav om, at personer der ønsker at skrotte deres bil, 
ophuggere, forhandlere og autoværksteder, benytter den nye digitale 
selvbetjeningsløsning til anmodning om og udbetaling af skrotningsgodtgørelse. 
 
Autoværksteder får adgang til at modtage udtjente motorkøretøjer 
Det foreslås, at autoværksteder, der er anmeldt efter § 5 i autoværksted-
bekendtgørelsen, får mulighed for at modtage udtjente køretøjer til ophugning på 
vegne af en ophugger. Adgangen til at modtage biler til ophugning foreslås 
udvidet, således at både autoværksteder og forhandlere kan indgå en aftale med en 
autoriseret ophugger om at modtage udtjente køretøjer på dennes vegne. I 
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forlængelse heraf foreslås det, at forhandlere og autoværksteder også modtager 
adgang til den digitale platform for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og skal 
anvende denne til registrering af modtagne udtjente køretøjer.  
 
Oplagringspladser til oplagring af udtjente motorkøretøjer  
Det foreslås, at kravene til oplagring af motorkøretøjer formaliseres, således at 
kravene til oplagring af motorkøretøjer, herunder også midlertidig oplagring, klart 
fremgår af bekendtgørelsen, samt at der stilles de samme betingelser til oplagring 
af køretøjer, som der er for affaldsbehandlerens oplagring af køretøjer på det sted, 
hvor miljøbehandlingen foretages.  
 
Udbetaling af skrotningsgodtgørelse vil ske digitalt via NemKonto 
Bekendtgørelsen indfører krav om, at skrotningsgodtgørelsen indbetales på den 
sidst registrerede ejers NemKonto. Udbetalingen vil ske via det digitale system.  
 
Etablering af mulighed for forsøg på salg af skrotbiler i op til seks måneder efter 
aftale mellem borger og ophugger/forhandler/autoværksted 
Det foreslås at gøre det muligt for en bilejer at indgå en aftale med modtageren af 
det udtjente køretøj om, at denne må forsøge at sælge bilen i stedet for at skrotte 
den. Såfremt bilen ikke kan sælges, vil det digitale system reagere senest efter seks 
måneder og ”forlange” bilen skrottet. I den situation vil køretøjets ejer modtage et 
beløb, typisk kontant, fra ophuggeren, forhandleren eller autoværkstedet hvor 
køretøjet er indleveret. Dette mod, at køretøjets ejer transporterer sit krav på 
skrotningsgodtgørelse til ophuggeren, forhandleren eller autoværkstedet af det 
udtjente køretøj.   
 
Konsekvenser 
Det forventes, at de foreslåede bekendtgørelsesændringer vil medføre en 
effektivisering af sagsbehandlingen og en nedsættelse af de administrative byrder 
for borgere og virksomheder i forbindelse med udbetaling af 
skrotningsgodtgørelse. Dette skyldes, at myndighedernes sagsbehandling 
digitaliseres og automatiseres. Det vil desuden blive lettere for borgere og 
ophuggere at indgive anmodning om skrotningsgodtgørelse. 
 
 
Bekendtgørelsesudkastet er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte 
liste. 
 
Med venlig hilsen 

 

Amalie Wang Norus 

+45 22 72 74 52 

amwno@mfvm.dk 


