
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Biler og reservedele- 
er det mon affald? 

Præsentation til Informationsmøde  27. januar 2015 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Affalds bil 

Et køretøj er ikke affald, hvis køretøjet er fuldt fungerende eller kan 
repareres.  

Et køretøj fungerer under alle omstændigheder, når: 

• Køretøjet har en godkendt synsrapport, som ikke er over en 
måned gammel, og ikke viser tegn på væsentlige skader.  

Et køretøj kan repareres, når: 

• Køretøjet efter mindre reparationer kan bestå et syn.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Bilen er altid affald når 

a) Der er udstedt skrotningsattest. 

b) Køretøjet stammer fra en affaldsindsamling.  

c) Køretøjet er beregnet til at shredde/ophugge eller til at 
demontere med genbrug af reservedelene. 

d) Køretøjet er svært beskadiget. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Det er helt ude i 
skoven, men vi 
skal altid se på 
bilens tilstand. 

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  

og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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• I udlandet er varebiler, ladvogne og lastbiler ofte mere værd end 
personbiler – de betaler selv for deres reparationer. 

• Rust er en dræber, der er til at få øje på. 

• Lastbiler og nogle varebiler har chassisramme – de er mindre 
følsomme for rust  

• Tjek undervognen hvor der kan være store rustproblemer. 

• Mekaniske fejl kan være svære for os at tjekke 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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» 

     

Mindre  
reparation er et 
spørgsmål om 
bilens værdi« 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Den lille krølle… 

Det betaler sig at lave lidt 
efterforskning 

• Tjek mistænkte affaldsbiler hos 
miljøordning for biler- 
stelnummeret findes ofte i bilruden 

• Det er ikke altid let at klassificere 
en bil på baggrund af dens tilstand 
alene  

• der vil altid kunne smutte en bil 
gennem nettet med fejl vi ikke ser 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Affald eller ikke affald? 

• En brugt reservedel skal kunne fungere i et køretøj, uden at delen 
skal repareres først. 

• En brugt reservedel skal være beregnet til reparation af et køretøj 
ved modtager destinationen.  

Hvis de to kriterier ikke er opfyldt, er reservedelen affald. 
Reservedelen skal være helt afmonteret og klar til brug som reservedel.  

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

En reservedel er typisk affald, når: 

a) Komponenterne lækker olie eller er dækket af olie.  

b) Delen ikke er beskrevet på listen over reservedele i følgepapirerne.  

c) Den ikke beskyttes mod skader under transport, læsning og aflæsning. 

d) Dele og komponenter er åbenlyst uegnede til genbrug. 

e) Komponenter er beregnet til anden brug end reparation af biler. 

f) Komponenterne har en signifikant mængde korrosion eller er fysisk 
beskadigede. F.eks. bøjede dele, bulede døre og komponenter med afklippede 
ledninger og slanger eller med utætte slanger. Hvis skaden begrænser 
reservedelens funktionalitet eller sikkerhed, er reservedelen affald. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Spørgsmål… 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Strandgade 29 

1401 København K 

Tlf: 72 54 40 00 

E-mail: mst@mst.dk 

www.mst.dk 

 

Jens Michael Povlsen 
Bsc (hons) Environmental science. 
Jord og Affald 
Dir. tlf.: (+45) 7254 4141 
Mail: mipov@mst.dk  
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