Gamle Biler:
Hvad må jeg – hvad må jeg ikke?

Må jeg reparere min egen bil?
Ja, du må gerne foretage reparationer og servicearbejde på husstandens biler. Du skal bare
sikre dig, at der ikke er risiko for forurening af jorden og grundvandet, samt kloakken. Det vil
sige, at du undgår spild af olier og kemikalier, og at du opsamler og opbevarer affald fra bilen i
original emballage eller tilsvarende.
Affald fra reparationer af biler er storskrald eller farligt affald, som du skal aflevere på
kommunens genbrugspladser.

Må jeg reparere biler for andre?
Ja, men det kræver, at du anmelder dit værksted til kommunen, og at det ikke er i strid med
områdets lokalplan. Du skal anmelde værkstedet som autoværksted, hvis du ønsker at:




Reparere og foretage servicearbejde på andres biler i dit værksted.
Udleje eller udlåne værkstedet til andre.
Have værkstedet i forbindelse med en forening, klub eller lignende.

Autoværksteder skal overholde kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen, dvs. at du skal:







Begrænse støj.
Etablere udsugning.
Sikre gulve mod nedsivning af olie.
Have opbevaringsfaciliteter til affald.
Føre driftsjournal.
Jævnligt have miljøtilsyn fra kommunen.

Må jeg have en gammel bil som reservedelslager?
Nej. Siden 1. januar 2007 er det kun godkendte ophugningsvirksomheder og autoværksteder,
der må foretage autoophug. Du må derfor ikke anskaffe eller opbevare en udtjent bil som
reservedelslager.

Din udtjente bil kan være penge værd
Du skal aflevere udtjente biler og varebiler til en registreret ophugningsvirksomhed, som du
kan finde på www.bilordning.dk
Det er gratis at aflevere bilen til ophug og få en skrotningsattest.
Du kan få udbetalt en skrotningsgodtgørelse, når du skrotter din bil, hvis pladerne er fjernet
efter den 1. juli 2000.
Du kan læse mere om skrotning af biler på www.bilordning.dk

Jeg vil gerne beholde min udtjente bil
Ringkøbing-Skjern Kommune kan give tilladelse til at opbevare udtjente biler.
Det kan for eksempel være:





Biler, der er under reparation i en længere periode
Klassiske biler med samlerværdi
Veteranbiler
Biler til motorsport

Bilerne skal stå under tag på en tæt overflade, hvor olie ikke kan trænge igennem til jorden.

Må jeg stille en bil uden plader på offentlig vej?
Ja, men højst i 24 timer.

Hvornår er min bil udtjent?
En bil er udtjent, når den ikke længere kan eller skal bruges til kørsel. Ringkøbing-Skjern
Kommune vurderer, om en bil er udtjent.
Biler er udtjente, hvis punkt 5 eller 6 er opfyldt, eller hvis flere af punkterne 1-4 er opfyldt
samtidig.

1. Bilen er ikke økonomisk reparérbar.
2. Bilen kan ikke registreres uden forudgående syn.
3. Bilen har været uden plader i mere end seks måneder, og der er ikke sket en
istandsættelse.
4. Ophugning af bilen er begyndt.
5. Bilen er overtaget fra sidste ejer med henblik på ophugning.
6. Bilen er afleveret til ophug hos en registreret ophugningsvirksomhed.
Der er særlige regler for veteranbiler. De må gerne opfylde flere af punkterne 1-4, hvis de
samtidig:



Er over 30-35 år gamle og
Bliver opbevaret og behandlet som en bil med særlig værdi

Grundlaget for informationerne i denne folder er følgende:
- Bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse
med ophugning og skrotning af biler (BEK nr. 618 af 28/05/2018).
- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven kap. 6) (LBK nr. 966
23/06-2017).
-Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og
skrotning af biler (LBK nr. 224 af 06/03/2017)
- Bekendtgørelse af færdselsloven (Færdselsloven § 123) (LBK nr. 38 05/01-2017).
- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.
(Autoværkstedsbekendtgørelsen) (BEK nr. 1312 af 08/11 2016).
- Lov om offentlige veje m.v. (Vejloven, § 80 og § 81). (LOV nr. 1520 af 27/12/2014).
- Bekendtgørelse om affald (Affaldsbekendtgørelsen § 3, samt § 62-63) (BEK nr. 1309 af
18/12 2012).
- Bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner
herfra (Bilskrotbekendtgørelsen) (BEK nr. 1312 af 19/12 2012).
- Orientering til kommunerne om retlige handlemuligheder i forbindelse med opbevaring af
udtjente motordrevne køretøjer på privat grund og ”herreløse” biler på veje. (Miljøstyrelsens
erhvervsaffaldskontor 01/08/2002).

