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Ofte stillede spørgsmål - om erhvervsaffaldsgebyr 2018
Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2018?
Der skal opkræves et grundgebyr for alle erhvervsvirksomheder og institutioner,
der er gebyrpligtige i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Gebyret skal opkræves
efter udvalgte branchekoder i Det Centrale Virksomhedsregister www.cvr.dk
Grundgebyret skal betales, uanset om virksomheden benytter genbrugspladserne
/ farligt affaldsordning eller ej.
Hvem skal betale?
Alle virksomheder, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister
www.cvr.dk og har en produktionsenhed (P-nummer) i Fredensborg Kommune,
skal betale erhvervsaffaldsgebyr, bortset fra virksomheder, der på forhånd er
fritaget i henhold til de gældende regler.
Kommunen kan fritage virksomheder for betaling af grundgebyret for erhverv,
hvor dette er en direkte følge af Affaldsbekendtgørelsens § 60 stk. 1-6.
Hvem laver reglerne?
Reglerne for fritagelse for gebyr er vedtaget af Folketinget og fremgår af Affaldsbekendtgørelsen samt af en tilhørende vejledning fra Miljøstyrelsen. Se Affaldsbekendtgørelsen her.
Er gebyret lovligt?
Ja. Affaldsbekendtgørelsen pålægger kommunen at opkræve et affaldsgebyr.
Opkræver andre kommuner også dette gebyr?
Ja. Andre kommuner opkræver et erhvervsaffaldsgebyr. Opkrævningsmodellen
er ens i hele landet. Gebyrets størrelse er derimod ikke ens, da der fx er stor forskel på de enkelte kommuners serviceniveau og omkostninger til fx drift af affaldsordninger.
Hvornår er reglerne trådt i kraft?
Reglerne er trådt i kraft pr. 1. januar 2010 og er ændret med Affaldsbekendtgørelsen fra 1. januar 2013.
Er gebyret ikke en skjult skat?
Et gebyr er hverken en skat eller en afgift. Et gebyr er et beløb, som opkræves til
at dække omkostningerne til en lovpligtig opgave. Et gebyr skal ”hvile-i-sigselv”. Det betyder, at der – set over en kortere årrække – hverken må opkræves
mere eller mindre end de faktiske omkostninger til løsning af opgaven.
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Hvilke virksomheder skal betale gebyr for erhvervsaffald?




Alle virksomheder, som på P-nummeradressen har en omsætning på over
300.000 kr. pr. år, skal betale grundgebyr for erhvervsaffald.
Dog er en række små virksomheder med 0-1 ansatte og hvis branche er
nævnt i affaldsbekendtgørelsens bilag 8 fritaget (begge betingelser skal
være opfyldt).
Endelig er en række små virksomheder med 0 ansatte, hvis virksomhedsform er nævnt i affaldsbekendtgørelsens bilag 9 fritaget (begge betingelser
skal være opfyldt).

Hvad dækker grundgebyret?
Der opkræves et grundgebyr for alle virksomheder, der er gebyrpligtige i henhold
til Affaldsbekendtgørelsen. Grundgebyret dækker de generelle administrationsomkostninger (generel affaldsplanlægning, regulativudstedelse, anvisnings- og
indsamlingsordninger, information til virksomheder, kampagner, gebyr til statens
drift af databaser, mv.), og som ikke kan fordeles på de enkelte ordninger – som
fx genbrugspladsordningen, ordning for farligt affald og dagrenovation.
Jeg har intet affald - skal jeg så betale?
Virksomheder, som slet ikke har noget affald, kan søge om at blive fritaget for
grundgebyret. Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 60, stk. 4. Det er kommunen, der afgør, om virksomheden kan blive fritaget for at betale grundgebyret. Virksomheder, som vil søge fritagelse med henvisning til, at de slet ikke har
noget affald, skal være opmærksomme på, at begrebet affald også omfatter lejlighedsvis opstået affald fra oprydning, istandsættelse eller fx kasseret IT-udstyr,
printerpatroner, spraydåser, kontorinventar, lysstofrør, emballager og papir.
Hvem er automatisk fritaget fra grundgebyret?
En række virksomheder kan blive fritaget for at betale grundgebyr (Affaldsbekendtgørelsens § 60):
 Virksomheder med branchekoder angivet i Affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og
som på p-nummeradressen har 0-1 ansatte. Både branche og antal ansatte
skal være opfyldt.
 Virksomheder, som på p-nummer adressen har 0 ansatte og hvor virksomhedsformen er som angivet i Affaldsbekendtgørelsens bilag 9 pkt. 1. Både
virksomhedsformer og antal ansatte skal være opfyldt.
 Virksomhedsformerne dødsbo (DØD), europæisk økonomisk firmagruppe
(EØF) og filial af udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar (FBA) fritages uanset antal ansatte. Se Affaldsbekendtgørelsens bilag 9 pkt. 2.
 Virksomheder med en årlig momsomsætning eller lønsum, registreret hos
SKAT, under 300.000 kr. i kalenderår 2016 er automatisk fritaget.
 Virksomheder, hvor kommunen kan lægge til grund, at de ikke har en egentlig affaldsproduktion kan få fritagelse.

Side 2 af 6

Hvilke virksomheder kan blive fritaget fra grundgebyret?
Kommunen kan ikke fritage virksomheder for affaldsgebyr, hvor dette ikke direkte følger af Affaldsbekendtgørelsen § 60 stk. 1-6.
Du kan derfor kun søge om fritagelse for grundgebyret:
 Hvis virksomheden i 2016 havde en momsomsætning eller lønsum, registreret
hos SKAT, på under 300.000 kr.
 Hvis din virksomhed er ophørt
 Hvis virksomheden på ingen måde har nogen affaldsproduktion, ikke har nogle ansatte og heller ikke bruger kommunens affaldsordninger, fx genbrugspladser, farligt affald, dagrenovation, etc.
Hvis din virksomhed opfylder et af disse krav, kan du elektronisk søge om fritagelse på følgende link.
Hvordan får jeg fritagelse, hvis omsætningen er lavere end 300.000 kr.?
Vi modtager en liste fra SKAT over virksomheder, der har en omsætning under
300.000 kr. Disse virksomheder fritages automatisk. Hvis virksomheden ikke er
fritaget, men kan dokumentere en årlig momsomsætning under 300.000 kr. for
det indkomstår, der ligger 2 år før gebyråret, kan der søges om fritagelse.
Nystartede virksomheder kan således ikke benytte denne mulighed.
Ansøgningen skal følges af dokumentation for momsomsætning under 300.000
kr. fx ved kopi af revisorpåtegnet regnskab og momsindberetning, hvoraf omsætningens størrelse kan ses eller beregnes.
Hvis du kan dokumentere, at din virksomhed er lukket inden gebyråret 2018,
kan der søges om fritagelse. Bemærk! Det er dit eget ansvar at sikre korrekt ophørsdato i CVR forud for ansøgningen.
Du kan få fritagelse fra grundgebyret, hvis virksomheden på ingen måde har nogen affaldsproduktion, og du ikke benytter kommunens ordninger for affald, herunder genbrugspladser, ordning for farligt affald, dagrenovationsordning osv.
Hvordan undgår jeg fejlopkrævninger?
Det er dit eget ansvar, at oplysningerne i CVR er korrekte. Kommunen kan ikke
rette dine oplysninger i CVR-registeret. Opkrævningen er alene baseret på oplysninger fra CVR-registret.
Det er derfor vigtigt, at dine oplysninger i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nummer. Såfremt der er fejl
og mangler i oplysningerne i CVR, skal du selv kontakte Erhvervsstyrelsen for at
få fejlen rettet.
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Virksomhedens registreringer kan ses på www.cvr.dk Registreringen kan ændres
på www.letnok.dk med digital signatur, eller ved at kontakte Erhvervsstyrelsen
på tlf.: 72 20 00 30.
Tæller en direktør med i antal ansatte?
I de selskabsformer, hvor lovgivningen kræver, at der er en direktør, tæller direktøren med i antal ansatte, uanset om vedkommende evt. ikke har Aindkomst.
Hvad er en produktionsenhed og et P-nummer?
P-nummer er forkortelse af "produktionsenhedsnummer". En produktionsenhed
er betegnelse for en virksomheds aktiviteter på en bestemt adresse. Til hver
virksomhed i CVR er knyttet en eller flere produktionsenheder. Nummeret består
af 10 cifre. Virksomhederne betaler for hvert P-nummer.
Hvis jeg opretter min virksomhed i CVR registeret i løbet af året, hvor
meget skal jeg så betale?
Intet. Virksomheden skal betale med baggrund i sin registrering pr. 1. januar
2018.
Adressen på virksomheden er forkert - hvordan rettes den?
Oplysninger om virksomhedens adresse får vi fra CVR. Ændring af data kan foretages hos CVR på tlf. 33 30 77 00 eller www.cvr.dk.
Min virksomhed er ophørt eller er inaktiv - hvorfor skal jeg betale?
Hvis virksomheden ikke er afmeldt CVR, bliver der opkrævet grundgebyr. Det er
alene virksomheden, der kan afmelde sin registrering - kommunen eller Fredensborg Forsyning kan ikke afmelde en virksomhed i CVR. Du kan se oplysninger om
din virksomhed på www.cvr.dk og kan ændre oplysninger på
www.indberet.virk.dk med digital signatur eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen
på tlf.: 72 20 00 30.
Min branchekode er forkert - hvad skal jeg gøre?
Fredensborg Kommune får oplysninger fra CVR-registret. Du kan se oplysninger
om din virksomhed på www.cvr.dk og kan ændre oplysninger på
www.indberet.virk.dk eller ved at ringe til Erhvervsstyrelsen på tlf.: 72 20 00 30.
Kan min virksomhed slippe for gebyret, hvis jeg ændrer branchekode?
Virksomheden er forpligtet til at lade sig registrere under den korrekte branchekode. Ændring i branchekode får først betydning for gebyret i det efterfølgende
kalenderår.
Jeg flytter min virksomhed fra en kommune til en anden i løbet af året skal jeg betale gebyr i begge kommuner?
Virksomheden skal kun betale gebyr i den kommune, hvor virksomheden var registreret den 1. januar 2018.

Side 4 af 6

Jeg bor til leje, og min udlejer betaler erhvervsaffaldsgebyr - skal jeg
også betale?
Ja, det er ikke ejendommen, der er gebyrpligtig, men den enkelte virksomhed.
Erhvervsaffaldsgebyret opkræves ikke via ejendomsskatten. Hvis du over din
husleje tidligere har betalt gebyr, skal din udlejer nedsætte lejen.
Når jeg betaler erhvervsaffaldsgebyr - hvordan får jeg så hjælp til at sortere mit affald rigtigt?
Når du kommer på genbrugspladsen, kan du altid spørge om råd og vejledning.
Herudover kan du finde oplysninger om, hvorledes affaldstyper skal sorteres på.
Hvordan kan jeg benytte genbrugspladsen?
Virksomhederne kan frivilligt tilmelde sig genbrugspladsordningen med et abonnement, der gradueres efter virksomhedens branchekode og antal ansatte.
Abonnementet dækker udgifterne til erhvervets brug af genbrugspladsen og ordningen for farligt affald. Du må således ikke benytte genbrugspladsen, før din
virksomhed er tilmeldt ordningen - og før du har monteret en mærkat i forruden
af dit køretøj.
Tilmelding skal ske på Norfors hjemmeside her.
Jeg bruger ikke genbrugspladsen - skal jeg alligevel betale gebyret?
Ja, du betaler for, at kommunen udfører den generelle affaldsplanlægning, at der
udstedes regulativer, at virksomhederne til enhver tid kan få behandlet det affald, der måtte opstå, at der udarbejdes information til virksomheder og gennemføres kampagner. Hertil kommer, at kommunen skal betale et gebyr til statens drift af databaser, jordhåndteringsgebyr mv.
Hvad dækker genbrugspladsgebyret?
Gebyret dækker virksomhedernes mulighed for at benytte genbrugspladserne
med køretøjer under 3.500 kg, og dækker fx at genbrugspladserne er åbne, og
at der er mandskab til stede. Det dækker behandlingsudgifterne for affaldet herunder muligheden for at aflevere op til 200 kg farligt affald pr. år på genbrugspladsen.
Hvordan er størrelsen af gebyret for genbrugspladser fastlagt?
Gebyret finansierer de omkostninger, der er forbundet med virksomhedernes
anvendelse af genbrugspladserne. Gebyret bliver differentieret efter en fordelingsnøgle, som er fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen.
Hvorfor skal bygge- og anlægsvirksomheder betale mere end øvrige
virksomheder?
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Det er fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen, hvordan gebyret skal differentieres mellem de enkelte typer af virksomheder. Brugerundersøgelser i alle kommuner har
vist, at håndværkere og anlægsgartnere bruger genbrugspladserne mest.
Min håndværksvirksomhed ligger i Fredensborg Kommune, men lige nu
arbejder jeg i Rudersdal Kommune på et byggeri. Kan jeg komme af med
mit affald på genbrugspladsen i Rudersdal?
Ja, der kan afleveres affald på tværs af kommunegrænserne.
Du skal købe adgang til samtlige genbrugspladser i Norfors opland (Allerød, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner) her.
Kan jeg aflevere farligt affald på genbrugspladsen?
Du kan aflevere farligt affald på genbrugspladsen, hvis du har betalt abonnement
til genbrugspladsen. Virksomheder må højst aflevere 200 kg farligt affald om
året. Grænsen er fastlagt i Affaldsbekendtgørelsen. Har virksomheder mere end
200 kg farligt affald om året, må de indgå en aftale med Norfors, der er indsamler af farligt affald på vegne af Fredensborg Kommune. Du skal huske, at bede
om en kvittering for aflevering af farligt affald, hver gang du kommer. Kvittering
skal du bruge i forbindelse med kommunens miljøtilsyn.
Hvordan klager jeg over opkrævningen?
Fredensborg Kommune er i sin afgørelse forpligtet af det forvaltningsretlige lighedsprincip, hvilket betyder, at ens sager skal behandles ens. Du kan ikke indbringe afgørelse om betaling af erhvervsaffaldsgebyr til anden administrativ
myndighed jævnfør Affaldsbekendtgørelsens § 93. Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 3, og affaldsbekendtgørelsens § 93, at der ikke kan klages
over kommunens afgørelser om disse spørgsmål til anden administrativ myndighed.
Miljøstyrelsen eller Miljøklagenævnet er altså ikke klageinstans i disse sager.
Hvordan klager jeg over kommunen?
Afgørelsen om betaling af erhvervsaffaldsgebyr kan indbringes for domstolene,
ligesom du har mulighed for at rette henvendelse til Ankestyrelsen vedrørende
spørgsmålet om, hvorvidt kommunen, som offentlig myndighed, overholder gældende lovgivning.
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