Afleveringspligt
§ 4. Borgere, virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere udtjente køretøjer i form af
person- og varebiler til virksomheder, som er registreret i henhold til § 6, til forhandlere, der opfylder de i §
8 nævnte betingelser, eller til udenlandske virksomheder, der opfylder tilsvarende krav. Stk. 2. Borgere,
virksomheder, offentlige og private institutioner skal aflevere andre udtjente køretøjer end de i stk. 1
nævnte til de af kommunalbestyrelsen anviste virksomheder, jf. bekendtgørelse om affald, § 39.

Registrering af affaldsbehandlere m.v.
§ 6. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, er forpligtet til at
lade sig registrere hos Miljøstyrelsen. Stk. 2. Anmodning om registrering skal indeholde 1) oplysninger om
virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og virksomhedens anslåede årlige kapacitet (angivet som antal
biler), 2) en erklæring fra tilsynsmyndigheden om, at virksomheden har godkendelse til at foretage
affaldsbehandling af biler i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, og at virksomheden har efterlevet
godkendelse og eventuelle påbud, og 3) dokumentation for, enten at virksomheden er certificeret, eller at
virksomheden har etableret et kvalitets- eller miljøstyringssystem og har indgået kontrakt om certificering
med et akkrediteret certificeringsselskab, jf. § 5. Stk. 3. Anmodningen skal være underskrevet af
virksomhedens ansvarlige ledelse. Stk. 4. Miljøstyrelsen bekræfter registreringen over for virksomheden
senest tre uger efter modtagelsen af en anmodning, der opfylder betingelserne i stk. 2. Stk. 5. Såfremt
anmodningen ikke er vedlagt dokumentation for, at virksomheden er certificeret, meddeler Miljøstyrelsen
en tidsbegrænset registrering af virksomheden på højst fire måneder, såfremt de øvrige betingelser for
registrering er opfyldt. Stk. 6. Hvis der sker ændringer af de forhold, som er nævnt i stk. 2, skal den
registrerede virksomhed inden fjorten dage sende meddelelse herom til Miljøstyrelsen. Stk. 7. Såfremt
tilsynsmyndigheden nedlægger forbud mod virksomhedens fortsatte drift, eller såfremt certifikatet
inddrages, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om at ophæve registreringen.

