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Møde i Økonomiudvalget den 29. august 2011 
 
1  Åbent         Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr 
 
028355-2011 
 
 
Resumé 
I 2010 skulle kommunerne for første gang opkræve erhvervsaffaldsgebyrer, dog var en række 
virksomheder med 0-1 ansatte automatisk undtaget fra opkrævningen. 

Ved en ændring af affaldsbekendtgørelsen skal en række ikke-håndværksmæssige 
enkeltmandsvirksomheder med virkning fra 1. januar 2011 nu som udgangspunkt betale 
erhvervsaffaldsgebyr. Det betyder, at virksomhederne skal ansøge om fritagelse hos kommunen 
efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. Disse dispensationsansøgninger skal 
undergives en konkret vurdering. 

Kommunalbestyrelsen skal derfor beslutte, hvilke kriterier Gentofte Kommune skal anvende ved 
vurderingen af, om de virksomheder, der søger om fritagelse, ikke har en egentlig 
affaldsproduktion. 
 
På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. juni 2011, pkt. 1, blev sagen drøftet og udsat til fornyet 
drøftelse på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget i august 2011 med 
henblik på efterfølgende behandling i Kommunalbestyrelsen i august 2011. 

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 22. august 2011, pkt. 1, blev sagen drøftet og udsat til 
behandling på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for 
Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2011. 

  

 
Baggrund 
Miljøministeriet har i affaldsbekendtgørelsen indført regler om, hvorledes kommunerne skal 
opkræve erhvervsaffaldsgebyrer fra virksomheder. 

I henhold til bekendtgørelsen er en række virksomheder med 0-1 ansatte automatisk fritaget for 
gebyrbetalingen. Bestemmelserne om, hvilke virksomheder der er undtaget, er imidlertid blevet 
ændret med virkning fra 1. januar 2011, således at en lang række enkeltmandsvirksomheder nu 
som udgangspunkt skal betale erhvervsaffaldsgebyr. Det betyder, at virksomhederne skal ansøge 
om fritagelse hos kommunen efter bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. Disse 
dispensationsansøgninger skal undergives en konkret vurdering. 

Der er ca. 2.200 flere virksomheder, der skal betale erhvervsaffaldsgebyr i 2011 i forhold til 2010. 
Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr sker på baggrund af branche- og virksomhedsoplysninger fra 
CVR-registeret.  

Der henvises for nærmere oplysninger om reglerne i affaldsbekendtgørelsen til Notat vedr. 
opkrævning af affaldsgebyrer i Gentofte Kommune, der er vedlagt som bilag. 

Der henvises endvidere til bilag om andre kommuners praksis.  

 
Vurdering 
Efter regelændringen i affaldsbekendtgørelsen er der ca. 2.200 flere virksomheder, der skal betale 
erhvervsaffaldsgebyr i 2011 i forhold til 2010. Det formodes, at mange af disse er mindre 
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virksomheder, der driver liberale erhverv uden nævneværdig affaldsproduktion. Fritagelse for 
betaling af erhvervsaffaldsgebyr for disse virksomheder kan i givet fald ske i henhold til 
affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5, (”hvis kommunalbestyrelsen kan lægge til grund, at den 
enkelte virksomhed ikke har en egentlig affaldsproduktion.”) 

Det forelægges til politisk drøftelse, hvilke kriterier Gentofte Kommune skal tillægge vægt ved en 
konkret vurdering af ansøgninger om fritagelse.  

For at opnå en eventuel fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr skal virksomheden i 
forbindelse med ansøgningen også afgive en tro og love-erklæring om, at virksomheden ikke har 
en egentlig affaldsproduktion, jf. bestemmelsen i affaldsbekendtgørelsens § 62, stk. 5. 

 
Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller  

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At kriterier for at blive fritaget for erhvervsaffaldsgebyr drøftes. 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 22. august 2011. 

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 29. august 2011. 

 
Tidligere beslutninger 

Teknik- og Miljøudvalget den 30-06-2011 

Drøftet og udsat til fornyet drøftelse på fællesmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget og 
Økonomiudvalget i august med henblik på behandling i Kommunalbestyrelsen i august. 

  

Økonomiudvalget den 22-08-2011 

Tidligere beslutninger 
Teknik- og Miljøudvalget den 22-8-2011 
Udsat til behandling på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for 
Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2011. 
 
 
Økonomiudvalget, den 22. august 2011 
 
Udsat til behandling på fællesmøde med Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget forud for 
Kommunalbestyrelsens møde den 29. august 2011. 

  

 

Beslutning foreligger endnu ikke 
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Teknik- og Miljøudvalget den 29-08-2011 

Beslutning foreligger endnu ikke 

 
 
 
_________________________ 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 29. august 2011 
 
2  Åbent         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051917-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
Møde i Økonomiudvalget den 29. august 2011 
 
3  Lukket         Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
 
051917-2010 
 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
 


