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1. Indledning.
Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning for udtjente dæk
med dæk- og autobranchens organisationer, Genvindingsindustrien og de kommunale organisationer.
Aftalen er udmøntet i bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk, der senest er
revideret med bekendtgørelse nr. 1347 af 21. november 2016 gældende fra 1. januar 2017.
Gebyr på dæk.
Virksomheder, der fremstiller dæk eller importerer dæk skal betale gebyr af alle typer dæk
fremstillet til anvendelse på motordrevne køretøjer, herunder påhængskøretøjer og påhængsredskaber til disse.
Gebyrpligten påhviler producenter og importører, der bringer nye, regummierede (se betingelser for gebyrfritagelse i bekendtgørelsens § 1) og brugte dæk på markedet.
Gebyret pr. dæk udgør mellem 10 og 225 kr. ekskl. moms afhængig af type og størrelse, og
skal indbetales til SKAT, der administrerer gebyrordningen.
En vejledning om betaling af gebyr på dæk findes på www.skat.dk.
Tilskud til indsamling af udtjente dæk.
Det indbetalte gebyr anvendes efterfølgende som tilskud til de registrerede virksomheder der
indsamler og leverer de udtjente dæk til en anerkendt oparbejdningsvirksomhed.
Denne vejledning beskriver reglerne om tilskud til nyttiggørelse af dæk.

2. Hvem kan opnå tilskud?
Virksomheder der er registreret hos Miljøstyrelsen til erhvervsmæssigt at indsamler dæk fra
autoværksteder, dækcentre eller lignende, kan opnå tilskud til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved indsamling af udtjente dæk.
Tilskuddet ydes for dæk, der er indsamlet i Danmark og leveret til en oparbejdningsvirksomhed, der er anerkendt af Miljøstyrelsen.
Indsamling skal ske vederlagsfrit, for at være tilskudsberettiget.
De indsamlede dæks oprindelse (den oprindelige affaldsproducent, fx værksted, dækcenter
etc.) skal kunne dokumenteres ved ansøgning om tilskud.
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Der skal derfor udstedes en kvittering ved indsamling/afhentning som indeholder oplysninger om indsamlingsstedet/affaldsproducenten, antal dæk pr. dæktype, dato og indsamlingsvirksomheden. Kvitteringen underskrives af både indsamler og indsamlingssted.
Dækbranchens Miljøfond kan gratis levere kvitteringer til brug for registrerede indsamlingsvirksomheder.
Kun dæk uden fælge er tilskudsberettiget.
Følgende er ikke tilskudsberettiget:
- Dæk belagt med alger, tang el. lign.
- Cykeldæk og andre dæk fra ikke-motordrevne køretøjer.
- Dæk med størrelsesbetegnelse mindre end 5.00-8.
- Larvefødder og transportbånd.
- Dæk med gyngebeslag el. lign.
- Alle andre gummiprodukter end dæk.
- Alt andet (gummi)affald.
- Fælge.
- Dæk fra udlandet (medmindre det kan dokumenteres, at de er gebyrberigtiget).

3. Registrering.
Virksomheder som indsamler og/eller oparbejder udtjente dæk skal være registreret hos Miljøstyrelsen.
3.1. Registrering af indsamlingsvirksomheder.
Alle virksomheder som indsamler udtjente dæk skal være registreret hos Miljøstyrelsen, uanset om virksomheden selv ansøger om tilskud eller blot videreleverer de indsamlede dæk til
en anden registreret dækindsamlingsvirksomhed.
Anmodning om registrering sker på formularen som findes på www.daekbranchensmiljoefond.dk, med angivelse af bl.a. firmanavn, adresse, CVR-nummer, en opgørelse over lagerbeholdning af udtjente dæk og oplysninger om hvordan disse agtes nyttiggjort, samt en
fortegnelse over hvilke regioner virksomheden ønsker at foretage indsamling i.
Med registreringen som dækindsamler følger pligt til at indberette antallet af indsamlede dæk
samt dækkens oprindelse. I bilag 8.1. findes detaljer om hvem der skal indberette.
Udover indberetning af indsamlede dæk skal også eventuelt frasolgte/eksporterede dækmængder indberettes.
Indberetning af indsamlede dæk sker via www.daekindberetning.dk.
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3.2. Anerkendelse af oparbejdningsvirksomheder.
Virksomheder som oparbejder udtjente dæk, hvad enten det sker ved granulering eller pyrolyse, skal være anerkendt af Miljøstyrelsen.
Ved anmodning om anerkendelse skal det dokumenteres, at
- virksomheden er i drift og oparbejder udtjente dæk ved granulering eller pyrolyse.
- virksomheden oparbejder samtlige modtagne dæk hvortil der ydes tilskud.
- den samlede genanvendelsesgrad er minimum 50 % (se beregningsmetode i bekendtgørelsens bilag 1).
- produkterne fra oparbejdningsprocessen overholder genanvendelseskrav som er beskrevet i bekendtgørelsens bilag 2.
- virksomheden genanvender enten selv produkterne fra oparbejdningsprocessen eller
afsætter produkterne med henblik på genanvendelse.
- virksomheden har miljøgodkendelse til at foretage oparbejdning af dæk.
Miljøstyrelsens anerkendelse er gyldig i 5 år, og kan fornyes ved indsendelse af dokumentation for genanvendelsesgrad samt redegørelse for anvendelsen/afsætningen af oparbejdningsprocessens produkter.
I tilfælde hvor en oparbejdningsvirksomhed er under etablering og ikke kan dokumentere
ovennævnte, kan Miljøstyrelsen under særlige omstændigheder give en tidsbegrænset anerkendelse.

4. Ansøgning om tilskud.
Virksomheder, der er registreret hos Miljøstyrelsen som indsamlingsvirksomhed, kan opnå
tilskud på grundlag af en ansøgning indeholdende en opgørelse over oprindelsen, antallet og
typen af dæk, der er leveret til en af Miljøstyrelsen anerkendt oparbejdningsvirksomhed.
4.1. Krav til ansøgning.
Ansøgning om tilskud dannes på www.daekindberetning.dk og skal indeholde ansøgerens
virksomhedsoplysninger, oplysninger om dækkenes oprindelse samt antal dæk.
Som udgangspunkt skal affaldsproducentens oplysninger angives som oprindelse, men også
oplysninger om samtlige eventuelle mellemled som dækkene har været igennem mellem affaldsproducent og oparbejdningsvirksomhed skal oplyses.
Autoophuggere, skrothandlere etc. der er registreret som indsamlingsvirksomhed hos Miljøstyrelsen, skal oplyse både mængder fra egne ophuggede køretøjer samt eventuelle foretagne
indsamlinger hos andre affaldsproducenter.
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Det er ansøgerens ansvar at indberetning er foretaget, uanset hvor mange led dækkene eventuelt har været igennem.
I bilag 8.1. findes detaljer om hvem der skal indberette indsamlede dækmængder.
Sammen med ansøgningen medsendes en opgørelse over mængder i kilogram som er indvejet
hos en anerkendt oparbejdningsvirksomhed. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om dæktyper samt tidspunkt for levering til oparbejdningsvirksomheden, og være underskrevet af
oparbejdningsvirksomhedens ansvarlige ledelse samt en statsautoriseret eller registreret revisor.
Såfremt oparbejdningsvirksomheden sender en ledelses- og revisorpåtegnet opgørelse over
den indvejede dækmængde pr. indsamlingsvirksomhed med ovennævnte oplysninger, kan
tilskudsansøgeren undlade at sende opgørelsen.
Efter dannelse af digital ansøgning på www.daekindberetning.dk afsendes den automatisk til
Dækbranchens Miljøfond.
En vejledning til indberetnings- og ansøgningssystemet på www.daekindberetning.dk findes
på www.daekbranchens-miljoefond.dk.
4.2. Ansøgningsfrist.
Ansøgning om tilskud skal være Dækbranchens Miljøfond i hænde senest 4 uger efter udløbet
af den måned, hvor levering til oparbejdning har fundet sted.
4.3. Behandling af ansøgning.
Ansøgning vil blive afvist såfremt den ikke er modtaget rettidigt eller ikke indeholder de nødvendige oplysninger.
Dækbranchens Miljøfond kan indhente yderligere oplysninger om virksomheden og dens aktiviteter vedrørende indsamling af udtjente dæk, når det antages at være af væsentlig betydning for behandlingen af en ansøgning om tilskud.

5. Tilskud.
Tilskuddet ydes for én måned ad gangen.
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5.1. Tilskuddets størrelse.
Tilskuddet udgør maksimalt
- 1,55 kr. inkl. moms pr. kg dæk fra knallert, motorcykel og person- og varebil, samt øvrige
motordrevne køretøjer med fælgdiameter mindre end 24 tommer.
- 2,10 kr. inkl. moms pr. kg dæk fra andre motordrevne køretøjer end knallert, motorcykel
og person- og varebil, med fælgdiameter større end eller lig med 24 tommer.
Tilskuddet gradueres i forhold til graden af genanvendelse som den enkelte oparbejdningsvirksomhed har dokumenteret overfor Miljøstyrelsen.
5.2. Tilskudsudbetaling.
Tilskuddet vil som hovedregel blive anvist til udbetaling senest 45 dage efter udløbet af måneden, hvor levering til oparbejdning har fundet sted.
Tilskud udbetales til ansøgerens bankkonto. Bankoplysninger skal oplyses til Dækbranchens
Miljøfond på blanket som findes på www.daekbranchens-miljoefond.dk.
I forbindelse med tilskudsudbetaling sender Dækbranchens Miljøfond et udbetalingsbilag
med detaljer om tilskuddet. Udbetalingsbilaget sendes på e-mail til ansøger eller ansøgers
kontaktperson.
Der ydes ikke kompensation for eventuelle rentetab etc. i forbindelse med forsinkelser i udbetalingen.

6. Straffebestemmelser.
Hvis Dækbranchens Miljøfond ikke finder betingelser for registrering eller udbetaling af tilskud opfyldt, eller der opstår tvivlsspørgsmål, forelægges dette for Miljøstyrelsen til afgørelse.
Miljøstyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Oplysninger, der gives i forbindelse med ansøgning om tilskud til indsamling af udtjente dæk,
afgives under strafansvar. Afgivelsen af urigtige oplysninger kan straffes med bøde eller fængsel.
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7. Yderligere information.
Spørgsmål om gebyr på dæk rettes til SKAT (se kontaktinformation på www.skat.dk).
Spørgsmål om tilskud rettes til Dækbranchens Miljøfond
Skagensgade 1, 2630 Taastrup
Tlf.: 39 63 97 79 ∙ E-mail: dbdk@dbdk.dk
www.daekbranchens-miljoefond.dk
Spørgsmål om registrering som indsamlings- eller oparbejdningsvirksomhed rettes til
Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
Tlf.: 72 54 40 00 ∙ E-mail: mst@mst.dk
www.mst.dk
For detaljerede regler i forbindelse med tilskud til indsamling og oparbejdning af udtjente
dæk henvises til bekendtgørelse nr. 1347 om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk på
www.retsinformation.dk.
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8. Bilag.
8.1. Indberetning af indsamlede dækmængder.
For at undgå dobbeltindberetning af indsamlede dækmængder fra affaldsproducenter, er det
altid den registrerede indsamler som modtager dækkene fra den oprindelige affaldsproducent
som skal indberette oprindelsen.
Afhængigt af dækflowet (

) skal nedenstående retningslinjer følges.

* = Via www.daekindberetning.dk.
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