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RESUMÉ 

Forsyningstilsynet er pr. 1. juli 2022 blevet pålagt nye opgaver efter lov om miljøbeskyt-

telse vedrørende affaldsområdet. Med henblik på finansiering af dette område har For-

syningstilsynet fastsat gebyrtakster i en bekendtgørelse, og det er også Forsyningstilsy-

net, der forestår opkrævningen af gebyrer hos kommunerne.  

 

Gebyropkrævningen inddeles efter 1) primært produceret erhvervsaffald inden for kate-

gorierne forbrændingsegnet affald og deponeringsegnet affald uden jord og farligt affald 

og 2) primært produceret husholdningsaffald inden for kategorien husholdningsaffald 

uden jord og farligt affald.  

 

Det er første gang Forsyningstilsynet opkræver gebyrer hos kommunerne. Derfor bedes 

Hedensted Kommune om at oplyse EAN-nummer samt en kontaktperson, der er an-

svarlig for kontrol og behandling på affaldsområdet eller er ansvarlig for miljølovgivnin-

gen generelt. Oplysningerne bedes sendt til regnskab@forsyningstilsynet.dk. 

 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet træffer afgørelse om, at Hedensted Kommune skal betale et samlet 

beløb på 59.904,96 kr. i gebyr, som fordeles mellem grundgebyr på 55.629,96 kr. og 

timebaseret gebyr på 4.275 kr.  

 

Udkast til afgørelse har i overensstemmelse med Forvaltningslovens kap. 5, været sendt 

i høring hos Hedensted Kommune i perioden 23. november 2022 – 12. december 2022. 

I forbindelse med høringen har Forsyningstilsynet modtaget en række henvendelser 

vedr. den affaldsdata, som er brugt til beregningsgrundlaget for gebyropkrævningen. 

Forsyningstilsynet kan oplyse, at vi anvender data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem 

til opgørelse af affaldsmængderne. Disse data kan findes i ADS portalen under rapporter 

for affaldsproduktion – for primært produceret husholdningsaffald (R019) og for primært 

produceret forbrændings- og deponeringsegnet erhvervsaffald (R020). 

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
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I forbindelse med gebyropkrævningen for 2. halvår 2022 har Miljøstyrelsen indsendt ind-

berettet data vedr. affaldsmængde pr. kommune for 2020 til Forsyningstilsynet, da data 

endnu ikke er blevet offentliggjort på affaldsstatistikkerne for 2020. Da Forsyningstilsy-

net opkræver gebyr for 2. halvår 2022, har vi divideret den samlede affaldsmængde med 

2, således at der er anvendt 27.868,49 ton i gebyrberegningen. Den samlede mængde 

består af mængden for husholdningsaffald og mængden for erhvervsaffald. 

 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet opkræver gebyrer som aconto betaling for 2. halvår 2022. Efter regn-

skabsafslutningen for 2022 foretager Forsyningstilsynet på ny en beregning med henblik 

på at bestemme, om en given kommunes indbetaling dækker de omkostninger, som 

kommunen skal bære. Hvis der er opkrævet for meget eller for lidt indregnes over-/un-

derdækningen i gebyropkrævningen for 2023.   

 

Gebyrerne er fastsat i henhold til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling 

i Forsyningstilsynet efter lov om miljøbeskyttelse, bekendtgørelse nr. 1104 af 30. juni 

2022. I henhold til bekendtgørelsen dækkes visse opgaver af grundgebyrer, medens 

andre opgaver dækkes ved betaling af timegebyrer. 

 

Grundgebyrer skal dække omkostningerne til opgaver, hvor der er tale om modydelser 

i bredere forstand såsom tilsyn, analyser og markedsovervågning. Betalingen af de time-

baserede gebyrer skal dække omkostninger til sagsbehandling, hvor der er direkte mod-

ydelser, f. eks. anmeldelser vedr. overgangsordning, ansøgninger vedr. dispensations-

ordning og regnskabstilsyn ved kommunale behandlingsanlæg.  

 

Betalingsbeløbet vedr. grundgebyr er fastsat pr. ton affald efter de seneste opgørelser 

fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem gange med gebyrsatser. Gebyrsatserne er bereg-

net ud fra de budgetterede omkostninger, der berører opgavevaretagelse efter lov om 

miljøbeskyttelse, sammenlagt med overheadomkostninger og divideret med affalds-

mængder for det seneste år i ton.  

 

Hedensted Kommune skal i medfør af bekendtgørelse nr. 1104 af 30/06/2022 betale 

følgende: 
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GRUNDGEBYR – ACONTO 2022 

 

 

 Indberettet affald  

 (pr. ton) 

 for 2020 

Sats for 2022 

(øre pr. ton) 

Betaling for 

2022  

( i kr.) 

BEK 1104 af 30/06/2022 § 3, stk. 2 27.868,49 18,147 5.057,29 

BEK 1104 af 30/06/2022 § 4, stk. 2 27.868,49 181,469 50.572,67 

Grundgebyr  i alt   55.629,96 

Note: Antal mængde ton affald er beregnet med et halvår. 

Forsyningstilsynet anvender det reelle timeforbrug for perioden juli 2022 til og med ok-

tober 2022. Timeforbruget for november og december 2022 indregnes i gebyropkræv-

ningen for 2023. 

 

TIMEBASERET GEBYR – ACONTO 2022 

 

 

 Antal timer Timepris for 

2022 (kr.) 

Betaling for 2022 

(kr.) 

BEK 1104 af 30/06/2022 § 2 4,50 950 4.275 

Timebaseret gebyr  i alt    4.275 

 

RETSGRUNDLAG 

Afgørelsen træffes med hjemmel i bekendtgørelse nr. 1104 af 30/06/2022 om betaling 

for myndighedsbehandling efter lov om miljøbeskyttelse. 

 

Bestemmelserne gengives i det følgende: 

 

Bekendtgørelse nr. 1104 af 30/06/2022 

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på Forsyningstilsynets opkrævning af 
gebyrer hos kommunerne til dækning af udgifterne forbundet med Forsyningstilsy-
nets drift og opgavevaretagelse efter lov om miljøbeskyttelse og regler udstedt i med-
før af loven. 

§ 2. Kommuner skal ud fra timeforbruget betale det i henhold til § 5 fastsatte gebyr til 
dækning af Forsyningstilsynets udgifter til: 

1) Tilsyn med overholdelse af vilkår for at kommunale anlæg kan behandle erhvervs-
affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. regler udstedt i medfør af § 46 b, stk. 3, i lov 
om miljøbeskyttelse. 
2) Behandling af ansøgninger om dispensation for kommunalbestyrelsens deltagelse 
i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, jf. § 
49 c, stk. 1, og regler udstedt i medfør af § 49 c, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse. 
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3) Behandling af anmeldelser vedrørende kommunalbestyrelsens deltagelse i aktivi-
teter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfattet af 
en kommunal affaldsordning, jf. regler udstedt i medfør af § 49 g, stk. 4-5, i lov om 
miljøbeskyttelse.  
4) Behandling af anmeldelser vedrørende kommunalbestyrelsens fortsatte ejerskab 
af automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald 
egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponerings-
egnet affald, jf. regler udstedt i medfør af § 49 g, stk. 4-5, i lov om miljøbeskyttelse. 

§ 3. Kommuner skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsy-
nets udgifter til: 

1) Tilsyn med at kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til 
markedsprisen, jf. § 48 a, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse. 
Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. ton primært produceret 
husholdningsaffald og primært produceret forbrændings- og deponeringsegnet er-
hvervsaffald i kommunen: 18,147 øre pr. ton.  

§ 4. Kommuner skal betale det i stk. 2 fastsatte gebyr til dækning af Forsyningstilsy-
nets udgifter til: 

1) Tilsyn med kommunalbestyrelsens overholdelse af vilkår for dispensation, jf. regler 
udstedt i medfør af § 49 c, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse.  
2) Tilsyn med kommunalbestyrelsens overholdelse af vilkår for fortsat at deltage i 
aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse omfat-
tet af en kommunal affaldsordning, jf. § 49 h, stk. 3, og regler udstedt i medfør af § 
49 g, stk. 4-5, i lov om miljøbeskyttelse.  
3) Tilsyn med kommunalbestyrelsens overholdelse af vilkår for fortsat ejerskab af 
automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald eg-
net til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringseg-
net affald, jf. § 49 h, stk. 3, og regler udstedt i medfør af § 49 g, stk. 4-5, i lov om 
miljøbeskyttelse.  
4) Analyser og overvågningsopgaver mv. jf. regler udstedt i medfør af § 48 d, i lov om 
miljøbeskyttelse.  
5) Forsyningstilsynets øvrige opgavevaretagelse, som gebyrfinansieres efter § 48 g, 
stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse.  
Stk. 2. For betaling efter stk. 1 fastsættes følgende takster pr. ton primært produceret 
husholdningsaffald og primært produceret forbrændings- og deponeringsegnet er-
hvervsaffald i kommunen: 181,469 øre pr. ton. 

§ 5. Forsyningstilsynets udgifter ved myndighedsbehandlingen omtalt i § 2 beregnes 
på grundlag af en opgørelse over det antal timer, der er medgået til udførelsen af den 
enkelte opgave, og den timesats, der er fastsat efter stk. 2. 

Stk. 2. Timesatsen fastsættes på grundlag af den gennemsnitlige lønudgift til de med-
arbejdere, der deltager i myndighedsbehandlingen, tillagt en forholdsmæssig andel 
af de øvrige administrative omkostninger forbundet med myndighedsbehandlingen i 
det pågældende kalenderår.  
Stk. 3. Forsyningstilsynet opkræver betaling efter § 2 på grundlag af den endeligt 
beregnede timesats efter stk. 2. Dette beløb reguleres med eventuelt foreløbigt ind-
betalte beløb.  
Stk. 4. Beløb, der erlægges efter stk. 3, indbetales senest 30 dage efter fakturaens 
udstedelse.  
Stk. 5. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i med-
før af renteloven.  

§ 6. Gebyrer efter §§ 3-4 beregnes på baggrund af seneste offentliggjorte opgørelser 
fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem og opkræves halvårligt som acontobetalinger 
af Forsyningstilsynet. 

Stk. 2. Beløb opkrævet efter §§ 3-4 indbetales senest 30 dage efter fakturaens ud-
stedelse.  
Stk. 3. Betales det opkrævede beløb ikke rettidigt, skal der betales renter heraf i med-
før af renteloven. 
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§ 7. Efter udløbet af et kalenderår udarbejder Forsyningstilsynet en opgørelse over 
de beløb, som de omfattede kommuner skal betale for det pågældende år. Er der 
opkrævet for meget, modregnes dette i senere indbetalinger, hvis indtægterne for-
ventes at overstige Forsyningstilsynets langsigtede gennemsnitsomkostninger, jf. 
Statens Budgetvejledning. 
 

KLAGEVEJLEDNING 

Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. Lov om ændring 

af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet. LOV nr. 898 af 21/06/2022 § 

48 c, stk. 3.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Piyanuch Puangmalee 
Controller 
Tlf 4171 5352 
pip@forsyningstilsynet.dk  


