Forklaring til udfyldelse af regnearket: Beregning af genbrugs- og genanvendelsesprocent
Indledning
Regnearket anvendes af registrerede virksomheder til udregning af virksomhedens genbrugs- og
genanvendelsesprocent, der skal indrapporteres til Miljøstyrelsen en gang årligt.
Miljøstyrelsen skal anbefale, at virksomheden bruger EXCEL-regnearket og foretager indberetning til
Miljøstyrelsen ved elektronisk fremsendelse af det udfyldte regneark til joaff@mst.dk.
Rubrik A: Modtagne biler
I dette afsnit indsættes tal for de biler, der er modtaget til ophugning i perioden.
Regnearket leveres af Miljøordning for Biler med de to første felter udfyldt. De indsatte data udgør antallet
af biler, der er udbetalt godtgørelse for i kalenderåret og den samlede egenvægt af disse.
Virksomheden skal selv opgøre antallet af modtagne biler, der er affaldsbehandlet uden at der er udbetalt
godtgørelse, d.v.s. udenlandske biler og biler afmeldt før d. 1. juli 2000. Dette tal indsættes i det
gråmarkerede felt:
Biler modtaget til ophugning uden godtgørelse
Rubrik B: Afleverede biler og restkarosserier
I dette afsnit indsættes antallet af behandlede biler , der er leveret til shredder og den samlede vægt af disse
samt antallet af behandlede biler, der er leveret til anden godkendt ophugger.
Virksomheden skal opgøre antallet af behandlede biler (restkarosserier), der er leveret til godkendt
shredderanlæg og vægten af heraf samt antallet af behandlede biler, der er leveret til anden godkendt
ophugger eller værksted. Det er vigtigt at antallet af biler, der er leveret til shredder og vægten heraf er
opgjort korrekt. Hvis der er fejl i angivelsen kan det resultere i negative procentsatser. Tallene indsættes i de
gråmarkerede felter:
Miljøbehandlede biler afleveret til shredder
Samlet vægt af biler afleveret til shredder
Miljøbehandlede biler afleveret til godkendt ophugger
Rubrik C: Affaldsfraktioner til genanvendelse
I hvert af de markerede felter anføres vægten af den angivne affaldsfraktion, der er afleveret til godkendt
modtager af affaldsfraktionen med henblik på genanvendelse. Disse vægte fremgår af de
modtagelsesrapporter som modtageren afleverer til virksomheden. Mængderne er i øvrigt identiske med de
mængder, der skal afgives i den årlige rapport til tilsynsmyndigheden. I felterne Andet: kan det angives
hvilken affaldsfraktioner, der er indsat data for.
Rubrik D: Affaldsfraktioner til forbrænding, deponering eller destruktion
I hvert af de markerede felter angives mængden af affald der er afleveret til forbrænding, deponi og
destruktion. Dette kan f.eks. være organiske fraktioner (plast, træ o.lign.) til forbrænding. Hvis der ikke
foreligger oplysninger om affaldet er forbrændt eller deponeret, angives den samlede mængde i feltet:
Blandet affald til deponering
Rubrik E: Procentberegninger
Her får du resultaterne automatisk, når du har udfyldt felterne i Afsnit A – D.

