Bemærk! Denne skrotningsattest er kun til vejledning og skal ikke

Hæfteklammer frabedes på grund af scanning af bilag

printes og udfyldes. Det er ophuggervirksomhederne, der udsteder
skrotningsattester.

Attest nr.
virksomhed

SKROTNINGSATTEST

HUSK at udlevere kopi af attesten
til den, der har afleveret køretøjet.

O R I G I NAL

Strandgade 29 . 1401 København K

blanketnummer

1. Oplysninger om bilen og ejerskab
Registreringsnummer
(A)

Stelnummer
(E)
Model

Mærke

Ejers navn (se bagsiden): _____________________________________________________________________________________________
CVR.nr.: __________________________________________________________________________________________
Ejers adresse: __________________________________________________________________________________________

Virksomhed
Privatperson

Postnr. og by: __________________________________________________________________

2. Oplysninger om miljøbehandling mv.
Dato for modtagelse af bilen
dag

måned

år

dag

måned

år

Dato for afmelding i motorregister
Undertegnede virksomhed erklærer hermed, at ovennævnte motorkøretøj håndteres og behandles i overensstemmelse med
Miljøministeriets gældende bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner
herfra.

Forhandlers navn og adresse (Stempel/Print)

Dato

Ophugningsvirksomhedens navn, adresse mv. (Stempel/Print)

Underskrift (Virksomhedens ansvarlige ledelse)

Underskrift (Virksomhedens ansvarlige ledelse)

Dato

Navn med blokbogstaver

Navn med blokbogstaver

3. Anmodning om udbetaling af godtgørelse
Undertegnede anmoder hermed om udbetaling af godtgørelse til (sæt kryds):
Ovenstående ejer af bilen (OBS! Udfyld bankoplysninger)
Nedenstående anførte modtager (OBS! Transporterklæringen på bagsiden skal udfyldes)
Modtagers navn: _______________________________________________________________________________________
Modtagers adresse: ____________________________________________________________________________________

Gældende fra november 2015

Postnr. og by: __________________________________________________________________________________________
Bank (afdeling): ________________________________________________________________________________________
Kontonummer
Reg. nr.

Kontonummer

Dato og underskrift
dag

måned

år

Bilejerens / Transporthavers underskrift

Navn med blokbogstaver

Bemærk!

Skal sendes til:

Denne skrotningsattest er kun til vejledning og skal
ikke printes og udfyldes. Det er
ophuggervirksomhederne, der udsteder
skrotningsattester.

Miljøordning for Biler
Vesterbrogade 6D, 4.
DK-1780 København V

VEJLEDNING TIL UDFYLDELSE AF SKROTNINGSATTESTEN
Oplysninger om bilen og ejerskab
Oplysninger om registrerings- og stelnummer finder du på bilens registreringsattest.
Ejers navn og adresse mv. skal være aktuel folkeregisteradresse. Hvis et forsikringsselskab ved konstatering af en totalskade har overtaget en bil, skal forsikringsselskabet anføres som ejer.
Oplysninger om miljøbehandling mv., herunder afmelding af bilen
Afmelding af bilen kan foretages hos SKATs motorcenter og hos godkendte nummerpladeoperatører (se www.skat.
dk).”Dato for afmelding” skal være den dato, som fremgår af motorregisteret.
Der skal være påført underskrift og dato relevante steder. Navn på den, der underskriver, skal samtidigt anføres tydeligt
med blokbogstaver.
Anmodning om udbetaling af godtgørelse
Skal udbetalingen ske til ejeren, skal feltet ”Ovenstående ejer af bilen” afkrydses, og der skal påføres oplysninger om
bankkonto til brug for bankoverførsel.
Hvis skrotningsgodtgørelsen ønskes udbetalt en anden person/virksomhed end ejeren, f.eks. den registrerede virksomhed
eller den forhandler, der modtager bilen, skal der sættes kryds i feltet ”Nedenstående anførte modtager”, og navn, adresse
mv. samt oplysninger om bankkonto for godtgørelsesmodtageren udfyldes. Desuden skal nedenstående ”TRANSPORTERKLÆRING” udfyldes. Anmodningen skal underskrives af bilejeren.
Der skal være påført underskrift og dato relevante steder. Navn på den, der underskriver, skal samtidigt anføres tydeligt
med blokbogstaver.
Vejledning om reglerne generelt
For generel vejledning om reglerne om skrotningsgodtgørelse se www.bilordning.dk

UDBETALING AF GODTGØRELSE
Udbetalingen af godtgørelsen sker, når Miljøordning for Biler (på ovenstående adresse) har modtaget skrotningsattesten
og bilen er afmeldt motorregisteret.
(PS: Fold attesten på midten – så passer den i en standard rudekuvert)

TRANSPORTERKLÆRING
Undertegnede

________________________________________________________________________________________________

transporterer hermed uigenkaldeligt mit krav på skrotningsgodtgørelse.
til: (Navn/firma som anført på forsiden)

Jeg har modtaget skrotningsgodtgørelsen og erklærer samtidigt under strafansvar, at der ikke er gæld i køretøjet:
_______________________
Dato

______________________________________________________________
Bilejerens underskrift
______________________________________________________________
Navn med blokbogstaver

