
EU CORRESPONDENTS' VEJLEDNING nr. 9 
 
 

Emne:  Overførsel af udrangerede køretøjer 
 
1. Disse retningslinjer repræsenterer alle medlemsstaternes fælles forståelse af, hvordan 
forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald skal fortolkes. Retningslinjerne blev aftalt 
mellem kontaktorganerne på et møde den 8. juli 2011, som blev afholdt i overensstemmelse med 
artikel 57 i forordning (EF) nr. 1013/2006. De er ikke juridisk bindende. Den Europæiske Unions 
Domstol har enekompetence til at fortolke fællesskabslovgivningen.  Retningslinjerne gælder fra 
den 1. september 2011 og bør gennemgås og efter behov revideres mindst fem år fra denne dato. 
 
1. Indledning 

2. Disse retningslinjer indeholder oplysninger til: 

(a) personer, der tilrettelægger overførsler af udrangerede køretøjer  

(b) indehavere af brugte køretøjer, der tilrettelægger grænseoverskridende overførsel af brugte 
køretøjer, og som ønsker at undgå manglende overholdelse af forordningen om overførsel af 
affald (se reference 1 i bilag 4), samt værksted-ejere, ophuggere, genvindingsvirksomheder, 
forhandlere og 

(c) myndigheder, der er ansvarlige for håndhævelsen af forordningen om overførsel af affald. 
 
3. I disse retningslinjer er køretøjer alle køretøjer med mindst fire hjul, som defineret i artikel 
2 i direktiv 70/156/EØF, herunder motorkøretøjer til transport af passagerer eller gods og trailere 
(se reference 5 i bilag 4), og alle motorkøretøjer med to eller tre hjul, som defineret i artikel 1 i 
direktiv 2002/24/EF, herunder knallerter, motorcykler, trehjulede motorcykler og quadricykler (se 
reference 6 i bilag 4). Et brugt køretøj er et køretøj, der tidligere er blevet brugt. 
 
4. De gældende kontrolprocedurer afhænger i første omgang af, om det pågældende emne er 
affald i henhold til definitionen i artikel 3, stk.1, i rammedirektiv 2008/98/EF om affald (se 
reference 4 i bilag 4), i den nationale lovgivning eller den nationale fortolkning. Hvis de 
kompetente afsendelses- og bestemmelsesmyndigheder ikke kan blive enige om klassifikationen, 
hvad angår sondringen mellem affald og ikke-affald, skal sagens genstand anses for at være 
affald, jf. artikel 28, stk. 1, i forordningen om overførsel af affald. 
 
5. Om man skiller sig af med en genstand som affald, og hvornår affald ophører med at være 
affald, afgøres i hvert enkelt tilfælde, og fortolkningen af lovgivningen varetages udelukkende af 
domstolene. 
 
6. Hvis materialet er affald, afhænger kontrolprocedurerne af, om overførslen af affaldet skal 
anmeldes eller ej i henhold til forordningen om overførsel af affald (se bilag 4), om affaldet er 
bestemt til nyttiggørelse eller bortskaffelse, og om der er yderligere kontrolforanstaltninger i 
bestemmelseslandet. 
 
2. Sondring mellem udrangerede køretøjer og brugte køretøjer  

7. Et køretøj bliver til affald, hvis dets indehaver skiller sig af med, har til hensigt at skille sig 
af med eller er forpligtet til at skille sig af med det.  For at kunne vurdere dette er det nødvendigt 
at undersøge en genstands historie i hvert enkelt tilfælde.  Der er dog visse egenskaber ved et 
brugt køretøj, som sandsynligvis angiver, om det er affald eller ej. 
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8. Et brugt køretøj skal normalt klassificeres som affald (miljøbehandlet udrangeret køretøj 
(demonteret køretøj) – type 3, eller ikke-miljøbehandlet udrangeret køretøj – type 4)1 (til hensigt 
at skille sig af med), hvis mindst et af følgende kriterier gør sig gældende: 

(a) der er udstedt en skrotningsattest 

(b) køretøjet stammer fra en affaldsindsamling eller et affaldsbehandlingssystem 

(c) køretøjet er beregnet til demontering og genbrug af reservedele eller til 
shredning/ophugning 

(d) køretøjet har blandt sine bestanddele, ud over personlige genstande, noget der kræves 
kasseret eller er forbudt at eksportere ifølge EU-lovgivning eller national lovgivning2 

(e) køretøjet er totalskadet/ikke velegnet til mindre reparationer/har svært beskadigede 
væsentlige dele (f.eks. som følge af en ulykke) eller er skåret i stykker (f.eks. to halvdele)  

(f) bevis(er) i henhold til punkt 11 er ikke blevet leveret, hvor en kompetent myndighed eller 
anden offentlig myndighed, såsom toldvæsenet, politiet eller andre relevante organer, har 
anmodet om det/dem. 

 
9. Følgende indikatorer kan også være relevante ved klassificering af et brugt køretøj som 

affald3: 

(a) køretøjet har ikke gennemgået det påkrævede nationale syn i mere end to år fra den dato, 
hvor det sidst var påkrævet 

(b) køretøjet har intet identifikationsnummer, og køretøjets ejer er ukendt  
(c) køretøjet er blevet overdraget til et godkendt anlæg til midlertidig oplagring4, eller en 

godkendt affaldsbehandlingsvirksomhed, 

(d) reparationsomkostningerne overstiger køretøjets nuværende værdi (undtagelse: veteranbiler 
og -køretøjer), og det er ikke sandsynligt, at køretøjet repareres (reparationsomkostninger i 
et EU-land er baggrunden for evalueringen5), 

(e) køretøjet er ikke tilstrækkeligt beskyttet mod beskadigelse under transport samt på- og 
aflæsning, f.eks. mod skader som følge af evt. brug af køretøjet som ”beholder” for emner 
som reservedele, brugt EEE eller affald  

(f) køretøjet er svejset til eller lukket med isoleringsskum 

(g) køretøjet udgør en sikkerhedsrisiko eller en risiko for miljøet, f.eks. fordi: 

i) dørene ikke er fastgjort til bilen 

ii) der er udslip af brændstof eller brændstofdampe (risiko for brand og eksplosion) 

iii) der er en lækage i det flydende gassystem (risiko for brand og eksplosion) 

iv) der er udslip af væsker (risiko for vandforurening forårsaget af brændstof, 
bremsevæske, frostvæske, batterisyre, flydende kølervæske) 

v) der er overdrevet slid på bremser og styrekomponenter. 
 
                                                 
1 Se typer af brugte køretøjer og beskrivelser heraf i bilag 2. 
2 F.eks. CFC- eller HCFC-stoffer i airconditionanlæg i henhold til forordning (EF) nr. 1005/2009 
3 Se typer af brugte køretøjer og beskrivelser heraf i bilag 2. 
4 Et midlertidigt oplagringsanlæg er et anlæg, hvor D15- eller R13-operationer må finde sted. 
5 Se "Køretøjet kan repareres"-attest i henhold til punkt 11, litra b), (ii), hvis det kræves. Hvis et køretøj 
klassificeres som affald hurtigere i en afsendelsesmedlemsstat med dyrere arbejdskraft eller andre omkostninger, 
kan det være rimeligt at tage reparationsomkostningerne i bestemmelsesmedlemsstaten i betragtning.   
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10. Medmindre et af kriterierne i punkt 8 opfyldes, vil et brugt køretøj normalt ikke anses for 
affald: 

(a) hvis det er   

i) et fungerende brugt køretøj (type 1), eller 

ii) et reparerbart brugt køretøj (type 2)  

jf. beskrivelserne af disse typer, som findes i bilag 1, og såfremt kriterierne i punkt 11, litra 
a) til c), er opfyldt, eller 

(b) hvis det er en veteranbil eller -køretøj (type 2a) i henhold til nationale bestemmelser, jf. 
beskrivelsen af denne type i bilag 1.  

 
11. Hvis indehaveren af et køretøj hævder, at han har til hensigt at overføre, eller overfører et 
fungerende brugt køretøj (type 1) eller et reparerbart brugt køretøj (type 2) og ikke affald, og den 
kompetente myndighed, eller anden offentlig myndighed, såsom toldvæsenet, politiet eller andre 
relevante organer, har grund til at formode, at det anvendte køretøj kan klassificeres som affald, 
skal følgende leveres til den relevante myndighed, når der anmodes herom efter de relevante 
kompetente myndigheders afgørelse, enten generelt og inden overførsel finder sted eller i hvert 
enkelt tilfælde, for at understøtte indehaverens påstand6: 

(a) En kopi af fakturaen og kontrakten vedrørende salg og/eller overdragelse af ejerskabet for 
køretøjet med, f.eks. i tilfælde af et fungerende brugt køretøj (type 1), en garanti om, at 
køretøjet er fuldt funktionelt og opfylder reglerne for syn 

(b) (i) I tilfælde af et fungerende brugt køretøj (type 1): Synsrapport, der er udført kort før 
overførslen finder sted (f.eks. ikke mere end en måned før), og udført af en godkendt 
synsvirksomhed, eller alternativt, efter de relevante kompetente myndigheders afgørelse, bevis for 
at en motorsagkyndig, mekaniker eller anden autoriseret inspektør har vurderet, at køretøjet 
opfylder reglerne for syn. 

 (ii) I tilfælde af et reparerbart brugt køretøj (type 2) kan en af følgende to muligheder 
bruges: 

- En ”køretøjet kan repareres”-attest for at afgøre, om en reparation er mindre. Et 
eksempel på attest er vedlagt i bilag 3 sammen med kriterierne for vurderingen. 

- Beviser, der er refereret til under (i) ovenfor, såfremt det er relevant for den afgørelse, 
der skal foretages om, hvorvidt en reparation er mindre. 

(c) En erklæring fra indehaveren, som tilrettelægger den grænseoverskridende overførsel med 
angivelse af, at køretøjet ikke er affald (jf. artikel 3, stk. 1 i affaldsrammedirektivet). 

 
Inden grænseoverskridende overførsel skal indehaveren til enhver relevant offentlig myndighed, 
såsom toldvæsenet, politiet eller andre relevante organer, kunne levere oplysninger, der 
dokumenterer, at ovennævnte kriterier for fungerende eller reparerbare køretøjer opfyldes eller 
kan opfyldes. 
 
3. Midlertidig oplagring (i tilfælde af ulovlig overførsel) 

12. I tilfælde af nødvendig midlertidig oplagring af standsede overførsler af udrangerede køretøjer, 
som ikke er i overensstemmelse med forordningen om overførsel af affald, bør der træffes særlige 
forholdsregler (f.eks. tæt befæstet areal med en opkant) for at beskytte miljøet mod lækage af 
vandfourenende stoffer (f.eks. motorolie). 

                                                 
6 I henhold til bestemmelserne i artikel 28, stk. 1, litra b), i forordningen om overførsel af affald gælder dette 
ikke for myndigheder i transitlande. 
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4. Overførsel af udrangerede køretøjer 

13. Overførsler af udrangerede køretøjer er omhandlet i forordningen om overførsel af affald. 
Under visse omstændigheder er overførsel af affald i henhold til forordningen om overførsel af 
affald omfattet af yderligere kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med den nationale 
lovgivning i medlemsstaterne eller andre importlande. Det kan f.eks. være forbud mod overførsel 
af affald, der er bestemt til bortskaffelse i visse medlemsstater eller andre importlande. Typer af 
udrangerede køretøjer og beskrivelser heraf, der er relevante for klassificeringen af udrangerede 
køretøjer, findes i bilag 2. 
 
4.1 Overførsel af udrangerede køretøjer, der er bestemt til bortskaffelse 

4.1.1 Overførsel i EU 

14. Alle overførsler af udrangerede køretøjer, der er bestemt til bortskaffelse i EU, er underlagt 
proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, der er omhandlet i forordningen 
om overførsel af affald.  Medlemsstaterne kan generelt forbyde overførsel af affald til eller fra 
andre medlemsstater med henblik på bortskaffelse, og de relevante kompetente myndigheder skal 
sikre, at den planlagte overførsel med henblik på bortskaffelse er tilladt i henhold til national 
lovgivning. 
 
4.1.2 Eksport fra EU 

15. Al eksport af udrangerede køretøjer fra EU, der er bestemt til bortskaffelse, er forbudt (med 
undtagelse af overførsel af affald til EFTA-lande, der har tiltrådt Basel-konventionen). 
 
4.1.3 Import til EU 

16. I princippet er import af udrangerede køretøjer, som er bestemt til bortskaffelse, fra lande 
uden for EU tilladt, medmindre afsendelseslandet ikke har tiltrådt Basel-konventionen, og der 
ikke foreligger nogen særlig aftale.  EU's medlemsstater kan dog forbyde sådanne overførsler, 
hvis de mener, at der er solide miljømæssige årsager til at gøre det.  Al import med henblik på 
bortskaffelse er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, der er 
omhandlet i forordningen om overførsel af affald. 
 
4.2 Overførsel af udrangerede køretøjer, der er bestemt til nyttiggørelse 

4.2.1 Overførsel i EU 

17. Overførsler, der er bestemt til nyttiggørelse i EU er underlagt enten proceduren med 
forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke, der er omhandlet i forordningen om overførsel af 
affald, eller de er underlagt de generelle oplysningskrav (se artikel 18 i forordningen om 
overførsel af affald). 
 
Alle overførsler til bestemte medlemsstater, der anvender overgangsordninger i henhold til artikel 
63 i forordningen om overførsel af affald, er underlagt proceduren med forudgående skriftlig 
anmeldelse og samtykke, der er omhandlet i forordningen om overførsel af affald. 
 
De gældende kontrolforanstaltninger fastlægges gennem klassifikationen af de berørte 
udrangerede køretøjer på de relevante affaldslister, der er vedlagt forordningen om overførsel af 
affald som bilag7. Affald, der ikke er udtrykkeligt nævnt, er underlagt proceduren med 
forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke 
 

                                                 
7 Angående klassificering af udrangerede køretøjer se første spalte i bilag 2 (typer 3 og 4). 
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Affaldslisterne i forordningen om overførsel af affald adskiller sig fra den europæiske affaldsliste 
med hensyn til overførsler i den Europæiske Union. Klassifikationen af udrangerede køretøjer 
skal ske på baggrund af et forsigtighedsprincip. Hvis det ikke fremgår tydeligt, at det berørte 
udrangerede køretøj er omfattet af en indgang i bilag III (Grøn liste), IIIA eller IIIB til 
forordningen om overførsel af affald, skal overførslen anmeldes. 
 
4.2.2 Eksport fra EU 

18. De gældende kontrolforanstaltninger for eksport af udrangerede køretøjer fra EU, der er 
bestemt til nyttiggørelse afhænger af klassifikationen af affaldet ('ikke-farligt' (udrangeret køretøj 
type 3 i bilag 2) - 'farligt' (udrangeret køretøj type 4 i bilag 2))8 og de bestemmelser, der gælder 
for bestemmelseslandet9. Eksport af farligt affald til nyttiggørelse til lande, som ikke er omfattet 
af OECD-beslutning C(2001)107/Final, er forbudt. Igen er de lister, der afgør kontrolniveauerne, 
vedlagt forordningen om overførsel af affald som bilag, og der henvises til den europæiske 
affaldsliste med hensyn til eksport til lande, som ikke er omfattet af OECD-beslutningen, under 
særlige omstændigheder, jf. forordningen om overførsel af affald. 
 
4.2.3 Import til EU 

19. I princippet er import af udrangerede køretøjer, som er bestemt til nyttiggørelse, fra lande 
uden for EU tilladt, medmindre afsendelseslandet er et land, der hverken har tiltrådt Basel-
konventionen eller er omfattet af OECD-beslutningen, og der ikke foreligger nogen særlig aftale.  
Klassificeringen af affaldet bestemmer om proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og 
samtykke, der er omhandlet i forordningen om overførsel af affald, eller de generelle 
oplysningskrav (se artikel 18 i forordningen om overførsel af affald angående affald, der står 
opført i bilag III, IIIA og IIIB), gælder for sådanne overførsler. 
 
Alle overførsler til bestemte medlemsstater, der anvender overgangsordninger i henhold til artikel 
63 i forordningen om overførsel af affald, er underlagt proceduren med forudgående skriftlig 
anmeldelse og samtykke, der er omhandlet i forordningen om overførsel af affald. 
 
5. Kontrolforanstaltninger 

20.  Inspektioner gennemføres af de offentlige myndigheder (f.eks. politi, toldvæsen og 
inspektører) på anlæg og under transport, såsom i havne. Det anbefales stærkt at tage fotografier 
under inspektionen. 
 
21. Personer, der overfører fungerende eller reparerbare brugte køretøjer, skal sikre, at 
køretøjerne er ledsaget af den nødvendige dokumentation10, som kræves af de relevante 
myndigheder i afsendelseslandet, og at de er tilstrækkeligt beskyttet11 mod skader under transport, 
på- og aflæsning (f.eks. via passende fastgørelse) med henblik på at påvise, at de pågældende 
køretøjer ikke er affald.  
 
22. Hvis det hævdes, at et fungerende eller reparerbart køretøj eller et ikke-farligt 
miljøbehandlet køretøj overføres, skal de ansvarlige for overførslen sikre, at det er ledsaget af det 
af afsendelseslandet påkrævede bevis12 på, hvad der påstås. 
 

                                                 
8 Se også relevante dele af bilag 2 til de Reviderede correspondents' retningslinjer nr. 1 (se reference 8 i bilag 4). 
9 Se Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 (se reference 9 i bilag 4). 
10 Se punkt 11 i bilag 1 og 2. 
11 Et reparerbart køretøj er ikke nødvendigvis affald, selvom en specifik beskyttelse af køretøjet mangler, særligt 
ved transport pga. mindre reparationer, f.eks. reparation af bulede skærme eller maling af et køretøj med ridser i 
malingen. 
12 Se punkt 11 i bilag 1 og 2. 
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23. Hvis dokumentation og beskyttelse mod skader under transport, på- og aflæsning er 
utilstrækkelig13, vil de offentlige myndigheder sandsynligvis antage, at en genstand er affald, og 
der bør træffes beslutning om, hvorvidt det er ikke-farligt eller farligt affald. Desuden vil de 
offentlige myndigheder i tilfælde af manglende samtykke i henhold til forordningen om overførsel 
af affald sandsynligvis antage, at køretøjet udgør en ulovlig overførsel. Under sådanne 
omstændigheder informeres de relevante kompetente myndigheder, og køretøjet håndteres i 
overensstemmelse med artikel 24 og 25 i forordningen om overførsel af affald. I de fleste tilfælde 
skal de ansvarlige for overførslen tage affaldet tilbage til afsendelseslandet for egen regning og vil 
evt. blive pålagt strafferetlige sanktioner. I de medlemsstater, hvor de offentlige myndigheder skal 
bevise, at køretøjet er affald og ikke et brugt køretøj, vil manglende tilstrækkelig dokumentation 
og beskyttelse mod skader sandsynligvis medføre betydelige forsinkelser i den videre transport af 
køretøjet, mens de nødvendige undersøgelser gennemføres med henblik på at fastlægge status for 
det overførte køretøj. 

                                                 
13 Angående klassificering af udrangerede køretøjer, se første spalte i bilag 2 (typer 3 og 4). 
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Bilag 1 
 

Typer af brugte køretøjer og beskrivelser heraf 
 

 
Type 
 

 
Beskrivelse 
 

 
Type 1: 
Fungerende 
brugt køretøj - 
ikke-affald14

 

 
Beskrivelse 
 
Et køretøj, der opfylder reglerne for syn i henhold til de europæiske 
sikkerhedsstandarder, som kan bruges direkte, og som ikke behøver nogen 
form for reparation i afsendelseslandet.  
 
Information om overførsel 
 
Et sådant køretøj er ikke affald og vil ikke være omfattet af 
kontrolforanstaltningerne i forordningen om overførsel af affald. 

 
  

Egenskaber 
 
1. Køretøjet er i god 

driftstilstand 
2. Ingen rust af betydning, og 

der er ingen skader på 
aksel eller karosseri 

3. Dækprofil er over 
slidgrænsen 

4. Køretøjet behøver ikke at 
blive repareret i 
afsendelseslandet inden 
eksport 

5. Køretøjet lever op til 
importrestriktionerne i 
bestemmelseslandet, f.eks. 
med hensyn til køretøjets 
alder. 

 

 
Indikatorer 
 
1. Et af følgende tre dokumenter: 

i) Attest fra en motorsagkyndig 
ii) Attest fra en mekaniker 
iii) Gyldig national synsrapport 

2. Køretøjet er tilstrækkeligt beskyttet mod 
beskadigelse under transport, på- og 
aflæsning, f.eks. mod skader som følge af 
brug af køretøjet som ”beholder” for emner 
som reservedele, brugt EEE eller affald  

3. Køretøjet er ikke svejset til eller lukket med 
isoleringsskum 

4. Køretøjet udgør ikke en sikkerhedsrisiko 
eller en risiko for miljøet, f.eks. fordi: 
i) dørene ikke er fastgjort til bilen 
ii) der er udslip af brændstof eller 

brændstofdamp (risiko for brand og 
eksplosion) 
 

iii) der er en lækage i det flydende 
gassystem (risiko for brand og 
eksplosion) 

iv) der er udslip af væsker (risiko for 
vandforurening forårsaget af brændstof, 
bremsevæske, frostvæske, batterisyre, 
flydende kølervæske) 

v) der er overdrevet slid på bremser og 
styrekomponenter. 

 

                                                 
14 Medmindre et af kriterierne i punkt 8 er gældende. 
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Type 2: 
Reparerbart 
brugt køretøj - 
ikke-affald15

 

 
Beskrivelse 
 
Et køretøj, der kræver mindre reparation og er i stand til at blive repareret. 
Køretøjet kan opfylde reglerne for syn, bruges til sit oprindelige formål og 
lever op til de europæiske sikkerhedsstandarder efter mindre reparationer. 
 
Information om overførsel 
 
Et sådant køretøj er ikke affald og vil ikke være omfattet af 
kontrolforanstaltningerne i forordningen om overførsel af affald. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egenskaber 
 
Kun mindre reparationer er 
nødvendige i tilfælde såsom:  
 
1. Ødelagt eller revnet forrude 
2. Lygter, der ikke virker, 

f.eks. for- eller baglygter  
3. Motor ubeskyttet pga. 

manglende kølerhjelm 
4. Dørene kan ikke åbnes eller 

lukkes, eller er gået af 
hængslerne (alle døre er 
fastgjort til køretøjet)  

5. Bremseklodser skal 
udskiftes 

6. Batteriet mangler eller er 
fladt 

7. Dækkets slidbane er 
nedslidt, så dæktråden er 
synlig 

8. Ikke-væsentlige dele af 
køretøjet er beskadiget. 

Yderligere 
 
1. Køretøjet er ikke 

totalskadet (køretøj, der er 
blevet beskadiget i en 
ulykke og ikke kan 
repareres) 

2. Ingen væsentlige dele eller 
områder (f.eks. motor, 
stolper, tag, aksel, 
brændstofsindsprøjtnings-
system eller 

 
Indikatorer 
 
 
 
1. Bevis på en nationalt godkendt synsrapport 
2. Køretøjet er generelt i god stand 
3. Køretøjet kan fungere eller komme til at 

fungere efter en mindre reparation 
4. Køretøjet er tilstrækkeligt beskyttet mod 

beskadigelse under transport samt på- og 
aflæsning, f.eks. mod skader som følge af 
brug af køretøjet som ”beholder” for emner 
som reservedele, brugt EEE eller affald   

5. Køretøjet er ikke svejset til eller lukket med 
isoleringsskum 

6. Køretøjet udgør ikke en sikkerhedsrisiko 
eller en risiko for miljøet f.eks. fordi: 
i) dørene ikke er fastgjort til bilen 

 
ii) der er udslip af brændstof eller 

brændstofdampe (risiko for brand og 
eksplosion) 

iii) der er en lækage i det flydende 
gassystem (risiko for brand og 
eksplosion) 

iv) der er udslip af væsker (risiko for 
vandforurening forårsaget af brændstof, 
bremsevæske, frostvæske, batterisyre, 
flydende kølervæske) 

v) der er overdrevet slid på bremser og 
styrekomponenter. 

7. Køretøjets maksimale lastgrænse er ikke 
overskredet. 

 

                                                 
15 Medmindre et af kriterierne i punkt 8 er gældende. 
16 Se punkt 9, litra d), ovenfor. 
17 Et tegn på, at der er en hensigt om at bruge køretøjet som en kilde til reservedele og ikke til dets oprindelige 
formål. 
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gearkasseholdere) mangler 
eller er svært beskadiget, 
som det kan være for dyrt at 
reparere i afsendelseslandet 
(f.eks. fra en ulykke)16 

3. Der er ingen tegn på 
demontering, f.eks. at sæder 
mangler17. 
 

 
Type 2a: 
Veteranbiler eller -
køretøjer 
ikke-affald 
 

 
Dette refererer til beskrivelsen af veterankøretøjer i betragtning 10 i direktivet om 
udrangerede køretøjer (se reference 7 i bilag 4). Bemærk, at medlemsstaterne har 
forskellige definitioner på veteranbiler og -køretøj. Hvorvidt en bil/et køretøj 
formodes at være en veteranbil/et veterankøretøj er normalt reguleret af 
nationale/internationale bestemmelser. I tvivlstilfælde kan de relevante 
myndigheder kontaktes. 
 

 

9  



Bilag 2 
 

Typer af brugte køretøjer og beskrivelser heraf18

 
 
Type 
 

 
Beskrivelse  
 

 
Type 3: 
Miljøbehandlet 
udrangeret køretøj 
- (demonteret 
køretøj)  
- ikke-farligt affald 
 
Affaldsliste: 
 
Bilag III til 
forordningen om 
overførsel af 
affald, punkt 
B1250 
(Udtjente 
motorkøretøjer, der 
hverken indeholder 
væsker eller andre 
farlige bestanddele) 
 

 
Beskrivelse 
 
Et udrangeret køretøj, som er miljøbehandlet (et demonteret køretøj), der 
hverken indeholder væsker eller andre farlige dele, som f.eks. batterier eller 
bremsevæske. Disse kan også omfatte miljøbehandlede sammenpressede 
udrangerede køretøjer19.  
 
Information vedrørende overførsel20

 
Overførsler af denne type affald fra EU er omfattet af kravene i bilag VII i 
forordningen om overførsel af affald (grønlistet affald), medmindre 
bestemmelseslandet har specificeret en anden kontrolprocedure (ikke-
OECD-medlemslande). I sådanne tilfælde gælder den procedure, 
bestemmelseslandet har specificeret. Reference til Kommissionens 
forordning (EF) nr. 1418/2007. 

 

EU's affaldsliste 
punkt 
16 01 06 
(Udtjente køretøjer, 
som hverken 
indeholder væsker 
eller andre farlige 
dele) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egenskaber 
 
1. Skrotningsattest i henhold 

til direktiv om 
udrangerede køretøjer, i 
relevante tilfælde 

2. Følgende væsker og 
farlige substanser er blevet 
fjernet (sammenlign 
minimumskrav i direktivet 
om udrangerede køretøjer, 
bilag 1). Fortolkning skal 
følge de relevante 
nationale bestemmelser: 

i) Brændstoffer, såsom 
benzin og diesel 
 

ii) Olieaffald (motorolie, 
transmissionsolie, 

Indikatorer 
 
1. Bevis på, at alle køretøjets farlige væsker 

og dele er blevet fjernet i overensstemmelse 
med de tekniske krav i direktivet om 
udrangerede køretøjer 

 
 

                                                 
18 Angående "Egenskaber" og "Indikatorer", se også henholdsvis punkt 8 og 9. 
19 Det er ikke tilladt at sammenpresse køretøjer, der ikke er blevet miljøbehandlet (se artikel 6, pkt. 3 i direktiv 
2000/53/EF om udrangerede køretøjer). Køretøjer, som er blevet sammenpresset uden skriftlig tilladelse fra den, 
der udfører miljøbehandling, inden miljøbehandling har fundet sted, vil være omfattet af type 4. 
20 Se også sektion 4 i Retningslinjerne 

10  



gearkasseolie, 
hydraulikolie) 

iii) Hydrauliske væsker 
iv) Oliefiltre, luftfiltre, 

der er forurenet med 
olie og brændstoffiltre, 
herunder olie fra 
støddæmpere 

v) Benzinfiltre 
vi) Bremsevæske 
vii) Kølevæske  
viii) Frostvæske 
ix) Batterier  
x) Kølemidler fra 

airconditionanlæg 
xi) Kondensatorer, der 

indeholder PCB 
xii) LNG-systemer 

(flydende naturgas) 
xiii) Potentielt eksplosive 

bestanddele, såsom 
airbags og 
selestrammere til 
sikkerhedsseler (der 
indeholder eksplosive 
stoffer) (muligt at 
neutralisere i stedet for 
at fjerne) 

xiv) Lygter, der indeholder 
kviksølv 

xv) Olie fra støddæmpere 
(buffere) 

xvi) Absorptionskøleskabe 
i autocampere. 

 
3. Farlige produkter og 

affald, der ikke sidder fast 
på køretøjerne (f.eks. 
brandslukkere), er blevet 
fjernet  
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Type 4: 
Ikke-
miljøbehandlet 
udrangeret 
køretøj, farligt 
affald  
 
Affaldsliste 
 
Forordningen om 
overførsel af affald  
Ikke-listet  
affald 
 
EU's affaldsliste 
punkt 
16 01 04* 
(Udtjente køretøjer) 
 

 
Beskrivelse 
 
Et udrangeret køretøj, der ikke er blevet drænet for væsker eller har farlige 
dele, som ikke er blevet fjernet. 
Normalt er et sådant køretøj ikke fungerende og er ikke i stand til at blive 
repareret, f.eks. beskadiget ved en ulykke eller totalskadet.  
 
Bemærk yderligere, at bestemmelseslandet, ifølge landets lovgivning, kan 
vurdere, at et køretøj er affald eller endda farligt affald, f.eks. pga. alder, 
selv hvor afsenderlandet kan have vurderet det til at være et fungerende 
eller reparerbart køretøj.  
 
Information vedrørende overførsel21

 
Overførsel af denne type affald er ikke tilladt til ikke-OECD-lande i henhold 
til forordningen om overførsel af affald. Forudgående skriftlig anmeldelse er 
krævet (Orange Liste-procedure for ikke-listet affald) i tilfælde af overførsel 
til OECD/EU-medlemslande (se reference 2 og 3 i bilag 4). 
 

 Egenskaber 
 
1. Skrotningsattets i henhold 

til i direktiv om 
udrangerede køretøjer, i 
relevante tilfælde 

2. Væsker og farlige 
substanser er ikke blevet 
fjernet (se detaljer under 
egenskaber for type 3 
ovenfor) 

3. Køretøj der er blevet 
sammenpresset i strid med 
kravet om forudgående 
miljøbehandling 

4. Køretøjet er totalskadet 
eller ikke egnet til mindre 
reparation 

5. Køretøjet har svært 
beskadigede væsentlige 
dele eller områder (f.eks. 
motor, stolper, tag, aksel, 
brændstofsindsprøjtnings-
system eller 
gearkasseholdere) 
 

Indikatorer 
 
1. Køretøj med væsker eller farlige 

substanser/komponenter, der ikke er blevet 
fjernet, f.eks. knuste køretøjer, der stadig 
indeholder væsker. 

2. Ikke fungerende 
 

 

                                                 
21 Se også sektion 4 i Retningslinjerne 
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Bilag 3 
”Køretøjet kan repareres”-attest 

 
Et repararerbart brugt køretøj er et køretøj, der er certificereret (eller såfremt det kan 
accepteres af den kompetente myndighed eller en anden offentlig myndighed, såsom 
toldvæsenet, politiet eller andre relevante organer, kan en sådan erklæring udformes 
skriftligt) i henhold til kriterierne under B nedenfor, som værende i stand til at blive 
repareret og anvendes til køretøjets oprindelige formål efter en mindre reparation. 
 
A. Eksempel på attest eller -erklæring22

1. Køretøjets indehavers navn og adresse---------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Køretøjstype: Klasse, mærke og model ------------------------------------------------------------------ 
3. Køretøjets identifikationsnummer (chassis) ------------------------------------------------------------- 
4. Kilometertal på speedometeret ---------------------------------------------------------------------------- 
5. Vurderet nuværende markedsværdi ----------------------------------------------------------------------- 
6. Dele, der skal repareres, og omkostningen herved (herunder materialer og arbejdsløn i 
afsendelseslandet23) ---------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
7. Testproceduren for køretøjet --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8. Navn og adresse på den virksomhed, hvor køretøjet blev testet ---------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- 
9. Navn og kontaktoplysninger på den godkendte synsvirksomhed, motorsagkyndige eller 
mekaniker24, der har testet køretøjet --------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
10. Jeg erklærer, at det ovenfor specificerede køretøj er blevet repareret/kun behøver mindre 
reparation og kan repareres, opfylder/kan opfylde reglerne for syn, kan blive brugt til køretøjets 
oprindelige formål og lever/kan leve op til de europæiske sikkerhedsstandarder. 

11. Underskrevet af en person fra godkendt synsvirksomhed, motorsagkyndig eller mekaniker ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 
22 Det bemærkes, at reparationen kan blive udført i løbet af certificeringen. 
23 F.eks i form at et tilbud på reparationen fra det værksted, hvor køretøjet er på vej til. 
24 Motorsagkyndig:  en registreret fagmand, som rutinemæssigt vurderer (f.eks. for bilforsikringsbranchen) 

skader på og værdien af køretøjer, og som er godkendt i afsendelseslandet for overførslen. 
Mekaniker: en person, der er uddannet til at vedligeholde, reparere og betjene køretøjer og motorer, 

og som har passende certificering på sine færdigheder fra et nationalt 
akkrediteringsorgan i afsendelseslandet. Såfremt en sådan godkendelse ikke foreligger, 
kan udtalelsen accepteres, hvis den er udstedt af et autoriseret værksted.  

13  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
12. Dato og virksomhedens stempel--------------------------------------------------------------------------- 
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B Kriterier for en vurdering af, hvorvidt ”Køretøjet kan repareres” 
 
”Køretøjet kan repareres”-attesten erklærer, at det pågældende køretøj er blevet repareret/kun 
behøver mindre reparation og kan repareres, opfylder/kan opfylde reglerne for syn, kan blive 
brugt til køretøjets oprindelige formål og lever/kan leve op til de europæiske 
sikkerhedsstandarder. Følgende kan bruges til at måle om køretøjet kan repareres: 
 
a) Køretøjets nuværende markedsværdi (jf. Eurotax-listerne) 
b) Køretøjets tilstand baseret på:  

i) omfanget af skaderne 
ii) fremstillingsår 
iii) kilometertal på speedometeret 

c) En beskrivelse af de nødvendige reparationer, og  
d) Reparationsomkostningerne baseret på reparationsomkostningerne i EU-afsendelseslandet. 
 
 
Bemærk: 
1. De defekte dele skal fjernes inden overførslen, såfremt det anses for rimeligt (f.eks. behøver 

en revnet forrude ikke at blive fjernet).  
2. En ikke-udtømmende liste over eksempler på mindre reparationer findes i bilag 1 (type 2, 

”Egenskaber”-spalten). 
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Bilag 4 
 

Referencer 
 
1. Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and the Council of 14 June 2006 

on shipments of waste (Waste Shipment Regulation) 
 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm
  

This web site contains a summary of all EU legislation on waste shipments and should be 
consulted in order to get the up to date legislation. 

 
2. EU Member States, correspondents and competent authorities can be found on the website 

listed at 1 above.  
 
3. OECD countries and non-OECD countries 
 http://www.oecd.org/countrieslist/0,3025,en_33873108_33844430_1_1_1_1_1,00.html
 
4. Waste Framework Directive: Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the 

Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives 
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm  

 
5. Council Directive of 6 February 1970 on the approximation of the laws of the Member 

States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-70-156-
eec_en.htm

 
6. Directive 2002/24/EC of the European Parliament and of the Council of 18 March 2002 

relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council 
Directive 92/61/EEC 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/directives/directive-2002-24-
ec_en.htm

 
7.  ELV Directive: Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 

September 2000 on end-of life vehicles 
  http://ec.europa.eu/environment/waste/elv_index.htm
 
8. Revised Correspondents’ Guidelines No 1 on Shipments of Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE); details on this and other correspondents can be found at 
 http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/pdf/correspondents_guidelines_en.pdf
 
9. Commission Regulation (EC) No 1418/2007 of 29 November 2007 concerning the export 

for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 
of the European parliament and of the Council to certain countries to which the OECD 
Decision on the control of transboundary movements of waste does not apply and its 
amendments: see the website listed at 1 above. 
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