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Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder 
i Næstved Kommune 

 

 

Lovgivning 

Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. december 2010. 

Affaldsbekendtgørelsen nr. 1309 af 18. december 2012. 

 

Når der i denne tekst henvises til specifikke paragraffer, refereres der til paragraffer i affaldsbe-

kendtgørelsen, med mindre andet tydeligt fremgår.  

 

 

Baggrund 

Den 1. januar 2013 trådte en ny affaldsbekendtgørelse i kraft. Den nye affaldsbekendtgørelse 

pålægger kommunalbestyrelsen at fastsætte gebyrer for kommunens affaldsordninger og at op-

kræve disse gebyrer hos alle virksomheder, der benytter en eller flere af disse affaldsordninger. 

Derudover skal kommunalbestyrelsen fastsætte og opkræve et gebyr til dækning af kommunens 

generelle administrationsudgifter. Dette gebyr benævnes efterfølgende administrationsgebyr. 

 

Kommunen kan under særlige omstændigheder fritage en virksomhed for at betale administrati-

onsgebyr. Formålet med dette administrationsgrundlag er derfor at beskrive retningslinjerne for, 

hvornår en virksomhed kan opnå en sådan fritagelse. 

 

Retningslinjerne for fritagelse er udarbejdet i samarbejde med Næstved Kommune, Slagelse 

Kommune, Ringsted Kommune, Vordingborg Kommune og Faxe Kommune. Retningslinjerne er 

udarbejdet i fællesskab for i videst muligt omfang at sikre ligebehandling af virksomheder i Af-

faldPlus området.  

 

 

Jura 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve gebyrer for virksomheder i henhold til affalds-

bekendtgørelsens kapitel 8 og miljøbeskyttelseslovens § 48.  

 

Fastsættelse og opkrævning af gebyr 

Kommunalbestyrelsen skal jævnfør § 56, stk. 1 fastsætte og opkræve et administrationsgebyr hos 

alle virksomheder i kommunen til dækning af kommunens generelle administrationsudgifter, 

herunder omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, 

regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om 

håndtering af affald, samt administration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger. 

 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte administrationsgebyret så den samlede gebyrindtægt kan 

dække den del af kommunens omkostninger vedrørende administration på affaldsområdet, der 

vedrører virksomheder. Administrationsgebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle 

virksomheder. 

 

Desuden skal kommunalbestyrelsen jævnfør § 56, stk. 2-4 og § 57, stk. 1 fastsætte og opkræve 

gebyr hos virksomheder, der benytter en affaldsordning i kommunen. I praksis betyder det, at en 
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virksomhed kun bliver opkrævet gebyr for en given ordning, hvis virksomheden enten er forplig-

tet til at være med i ordningen eller frivilligt har benyttet/tilmeldt sig ordningen. 

 

I følge § 53 stk. 4 skal gebyrer som angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret regi-

strerede ejer af virksomheden jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 48 stk. 7. Gebyret skal opkræ-

ves for hvert p-nummer, som er registreret i registret. 

 

Ifølge § 53, stk. 5 skal kommunalbestyrelsen opkræve administrationsgebyret for året hos de 

virksomheder, der er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen 

skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedens branchekode og antal an-

satte, som fremgår af CVR-registret, til grund. 

 

Fritagelse for gebyr 

Nedenfor er beskrevet i hvilke tilfælde, kommunen ikke må opkræve gebyr, og i hvilke tilfælde 

kommunen kan give fritagelse for gebyr. Desuden er kommunens mulighed for at fastsætte en 

frist for ansøgning om fritagelse for gebyr beskrevet. 

 

1. Kommunalbestyrelsen må jævnfør § 60, stk. 1 ikke opkræve gebyr hos virksomheder, 

hvor virksomhedens branchekode fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 7, og hvor 

virksomheden på p-nummer adressen har 0-1 ansatte. I opgørelsen af antal ansatte tæller 

ejeren med, hvis ejeren udfører arbejde for virksomheden. Kommunalbestyrelsen må ikke 

opkræve gebyr hos erhvervsfiskere uanset antallet af ansatte.  

 

2. Kommunalbestyrelsen må jævnfør § 60, stk. 2 ikke opkræve gebyr hos virksomheder, 

hvor virksomhedens virksomhedsform fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8, pkt. 1, 

og hvor virksomheden på p-nummer adressen har 0 ansatte eller bilag 8, pkt. 2, uanset 

antallet af ansatte i virksomheden. 

 

3. Kommunalbestyrelsen må jævnfør § 60, stk. 3 ikke opkræve gebyr hos virksomheder, 

som overfor kommunen dokumenterer, at de har en årlig omsætning eller lønsum på un-

der 300.000 kr. Omsætningen opgøres for det indkomstår, som ligger to år før gebyråret. 

Kommunalbestyrelsen undtager virksomheder med momsomsætning under 300.000 kr. 

på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT. For offentlige instituti-

oner og virksomheder opgøres omsætningen som summen af  lønsums- og driftsudgifter. 

 

4. Kommunalbestyrelsen kan jævnfør § 60, stk. 4 fritage virksomheder fra et eller flere af 

gebyrerne efter affaldsbekendtgørelsens § 61, stk. 1-4, hvis kommunalbestyrelsen kan 

lægge til grund, at virksomheden ikke har en egentlig affaldsproduktion. 

 

5. Kommunalbestyrelsen kan jævnfør § 60, stk. 5 fastsætte en årlig skæringsdato for, hvor-

når anmodningen om fritagelse skal være modtaget hos kommunen. Kommunalbestyrel-

sen lægger oplysningerne om skæringsdato på sin hjemmeside og kommunikerer dette på 

anden måde til virksomhederne. Af oplysningerne skal fremgå, at der vil blive set bort fra 

ansøgninger om fritagelse efter skæringsdatoen. Virksomheder skal have mindst 8 uger 

regnet fra, at skæringsdatoen første gang fremgår af kommunens hjemmeside og er 

kommunikeret på anden måde til virksomhederne, til at anmode om fritagelse. 
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6. Jævnfør § 60, stk. 6 gælder det, at såfremt en virksomhed, der er fritaget for betaling for 

gebyr efter ovenstående regler, benytter en eller flere kommunale affaldsordninger, skal 

virksomheden betale gebyret for den eller de pågældende ordninger og for de generelle 

administrationsomkostninger (administrationsgebyr).  

 

 

Retningslinjer for afgørelse 

Nedenfor er det med reference til affaldsbekendtgørelsens gebyrfritagelsesbestemmelse beskre-

vet, hvilke retningslinjer der gælder i Næstved Kommune ved behandling af sager om virksom-

heders fritagelse for gebyr.  

 

Fritagelse for administrationsgebyr efter § 60, stk. 1 og 2 (branchekode og virksomhedsform) 

Affaldsbekendtgørelsen fastlægger entydigt grundlaget for, hvornår der skal finde en fritagelse 

sted i henhold til § 60, stk. 1 og 2, herunder at det er de data, der måtte være registreret i CVR-

registeret om den enkelte virksomhed den 1. januar i gebyråret, som danner grundlag for op-

krævning af gebyrer (§ 53, stk. 5). 

 

Det følger heraf, at virksomheder, der i løbet af gebyråret ændrer branchekode/virksomhedsform 

til en gebyrpligtig branchekode/virksomhedsform, ikke efterfølgende vil blive opkrævet gebyr, 

ligeledes vil virksomheder, der ændrer branchekode/virksomhedsform til en gebyrfritaget bran-

chekode/virksomhedsform, ikke blive fritaget. 

 

Samme princip gør sig gældende i forbindelse med antallet af ansatte. Øges eller reduceres antal-

let af ansatte i løbet af gebyråret vil dette ikke betyde, at virksomheden vil blive henholdsvis 

opkrævet eller fritaget for gebyr i det pågældende gebyrår. 

  

En virksomhed er selv ansvarlig for, at CVR-registerets oplysninger om virksomheden er korrek-

te. En virksomhed vil derfor ikke blive fritaget for gebyr, fordi virksomheden mener, at de op-

lysninger, der er registreret om virksomheden i CVR-registeret (og dermed ligger til grund for 

gebyropkrævningen) er ukorrekte. Dog vil en virksomhed blive fritaget for gebyr, hvis virksom-

heden kan dokumentere, at den er blevet opkrævet gebyr på baggrund af en fejl i CVR-registeret. 

 

En af disse to former for dokumentation betragtes som gyldig dokumentation: 

 

 En udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen be-

kræfter, at der er begået en fejl samt redegør for hvilke data, der burde have været regi-

streret om den pågældende virksomhed den 1. januar i gebyråret. 

 

 Et registreringsbevis, hvoraf det fremgår at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har rettet den 

pågældende fejl med tilbagevirkende kraft til et tidspunkt, der ligger forud for den 2. ja-

nuar i gebyråret. 

 

Virksomheder, der den 1. januar i gebyråret er registreret i CVR-registeret med data, som opfyl-

der kravene til fritagelse efter § 60, stk. 1 og 2, vil ikke få tilsendt en opkrævning.  

 

Fritagelse for administrationsgebyr efter § 60, stk. 3 (omsætning) 

Affaldsbekendtgørelsen fastlægger entydigt grundlaget for, hvornår der skal finde en fritagelse 

sted i henhold til § 60, stk. 3. 
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Det følger heraf, at en virksomhed kun kan få fritagelse for gebyr på baggrund af den årlige om-

sætning, der ligger to år før gebyråret. Virksomheder kan dermed ikke opnå fritagelse på bag-

grund af den årlige omsætning i året før gebyråret eller selve gebyråret. Virksomheder, der er 

startet op i året før gebyråret og den 1. januar i selve gebyråret, kan således ikke fritages for ge-

byr efter denne bestemmelse. 

 

Virksomheder, der har en årlig omsætning på under 300.000 kr. jævnfør de oplysninger som 

kommunen indhenter fra SKAT vil ikke få tilsendt en opkrævning. Øvrige virksomheder vil få 

tilsendt en opkrævning, og disse virksomheder skal derfor selv anmode om en fritagelse samt 

fremsende dokumentation for, at virksomheden opfylder kravene for fritagelse efter § 60, stk. 3. 

 

Følgende betragtes som gyldig dokumentation for momsregistrerede virksomheder: 

 

 Momskvitteringer fra momsindberetning til SKAT. 

 

Følgende betragtes som gyldig dokumentation for ikke-momsregistrerede virksomheder: 

 

 Tro og love erklæring på at virksomhedens årlige lønsum ikke overstiger 300.000 kr. 

 

Følgende betragtes som gyldig dokumentation for offentlige institutioner og virksomheder: 

 

 Tro og love erklæring på at den offentlige institution eller virksomheds årlige omsætning 

regnet som summen af lønsums- og driftsudgifter ikke overstiger 300.000 kr. 

 

Fritagelse for administrationsgebyr efter § 60, stk. 4 (ingen egentlig affaldsproduktion) 

Det er frivilligt for kommunen, om den ønsker at give fritagelse efter denne bestemmelse, hvilket 

betyder, at en virksomhed ikke har krav på fritagelse, selvom virksomheden ikke har nogen 

egentlig affaldsproduktion. 

 

For at sikre, at alle kommunens virksomheder (der ikke er fritaget for gebyr ifølge lovgivning) er 

med til at betale for kommunens generelle administrationsudgifter, gives der ikke fritagelse for 

gebyr på baggrund af ”ingen egentlig affaldsproduktion”, uanset om en virksomhed producerer 

ganske lidt eller meget affald. Det forhold, at en virksomhed lukker i løbet af gebyråret, betragtes 

således heller ikke som en gyldig grund til at fritage en virksomhed helt eller delvist for at betale 

gebyr. 

 

Baggrunden for denne administrationspraksis er, at alle virksomheder har eller potentielt kan få 

brug for de ydelser kommunen stiller til rådighed i forbindelse med affaldshåndtering. Dette af-

spejles også i, at administrationsgebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr, hvilket vil 

sige, at der ikke er krav om direkte sammenhæng mellem den ydelse den enkelte virksomhed 

modtager og gebyrets størrelse. 

 

Der gives dog fritagelse for gebyr til virksomheder, der er opstartet i året før gebyråret samt den 

1. januar i selve gebyråret og som kan dokumentere, at virksomheden i opstartsåret har haft en 

omsætning på under 300.000 kr. 
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Fritagelsen gives for så vidt muligt at stille en nyopstartet virksomhed lige med en virksomhed, 

der kan opnå fritagelse efter § 60, stk. 3. Fritagelsen gives idet det skønnes, at en virksomhed 

med en omsætning på under 300.000 kr. ikke har nogen egentlig affaldsproduktion. Samme ræ-

sonnement, der jævnfør Miljøstyrelsens notat ”Høringsnotat – ændring af Affaldsbekendtgørel-

sen (nye regler om virksomheders adgang til genbrugspladsen, gebyrer, affaldsdatasystem og 

affaldsregister)” af 18. november 2011 ligger til grund for at fritage virksomheder efter § 60, stk. 

3. 

 

Følgende betragtes som gyldig dokumentation for momsregistrerede virksomheder: 

 

 Momskvitteringer fra momsindberetning til SKAT. 

 

Følgende betragtes som gyldig dokumentation for ikke-momsregistrerede virksomheder: 

 

 Tro og love erklæring på at virksomhedens årlige lønsum ikke overstiger 300.000 kr. 

 

Følgende betragtes som gyldig dokumentation for offentlige institutioner og virksomheder: 

 

 Tro og love erklæring på at den offentlige institution eller virksomheds årlige omsætning 

regnet som summen af lønsums- og driftsudgifter ikke overstiger 300.000 kr. 

 

Skæringsdato for anmodning om fritagelse for administrationsgebyr i henhold til § 60 stk. 3 og 4 

”Affald og Rotter” fastsætter en skæringsdato for hvornår en anmodning om fritagelse for gebyr 

i henhold til § 60, stk. 3 og 4 skal være modtaget hos kommunen. Skæringsfristen fastsættes i 

henhold til § 60, stk. 5. 

 

Anmodninger om fritagelse for gebyr i henhold til § 60 stk. 3 og 4 modtaget efter denne skæ-

ringsdato vil ikke blive imødekommet. 

 

§ 60, stk. 5 giver ikke mulighed for at fastsætte en skæringsdato for virksomhedernes anmodning 

om fritagelse for gebyr i henhold til § 60, stk. 1 og 2. Kommunen er derfor forpligtet til at mod-

tage og behandle anmodninger om fritagelse i henhold til § 60, stk. 1 og 2 i indtil 3 år regnet fra 

det tidspunkt, hvor den oprindelige betalingsfrist udløber (i henhold til Lov nr. 522 af 6. juni 

2007 om forældelse af fordringer). 

 

Bortfald af fritagelse 

I henhold til § 60, stk. 6 skal en virksomhed, der benytter en eller flere af kommunens affalds-

ordninger, opkræves administrationsgebyr samt gebyr for den eller de ordninger, som virksom-

heden benytter, uanset om virksomheden er fritaget for gebyr i henhold til § 60, stk. 1– 4. 

 

I den situation hvor en virksomhed har fået fritagelse for gebyr, og det siden hen viser sig, at 

virksomheden i løbet af gebyråret har benyttet eller været tilmeldt en kommunal affaldsordning, 

vil fritagelsen for gebyr således bortfalde i henhold til § 60, stk. 6, og virksomheden vil blive 

pålagt at betale gebyr. 

 

En fritagelses varighed 

En fritagelse gives kun for et gebyrår ad gangen, og en virksomhed kan tidligst opnå fritagelse 

for gebyr i det år, hvor gebyret bliver opkrævet. 
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Kompetencefordeling 

Administrationen har kompetence til at træffe afgørelse om fritagelse for gebyr på baggrund af 

dette administrationsgrundlag. 

 

Teknisk Udvalg får forelagt: 

 

 sager hvor administrationen vurderer, at normal praksis bør fraviges, og 

 sager der indeholder principielle og/eller særlige forhold. 

 

Administrationsgrundlaget afrapporteres og opdateres en gang årligt. Administrationsgrundlaget 

er gældende indtil en lovændring betinger en ændring. 


