NOTAT
10.01.12
HEW/NOL
De væsentligste ændringer i affaldsbekendtgørelsen pr. 01.01.12
Den 1. januar 2012 trådte den nye affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 1415 af
12.12.11 om affald) i kraft efter at være blevet offentliggjort den 31. december 2011. Den nye
bekendtgørelse er indholdsmæssigt identisk med det korrektur-udkast, Miljøstyrelsen lagde ud
på sin hjemmeside dem 20. december 2012.
Notatet opridser de væsentligste ændringer i f.t. den tidligere bekendtgørelse (Bekendtgørelse
224 af 7. marts 2011), som kan være af betydning for affaldshåndteringen og samarbejdet
mellem AffaldPlus og interessentkommunerne.
De umiddelbart to vigtigste ændringer er ændring af erhvervs benyttelse af genbrugspladser
fra en ’tilrådighedsordning’ til en tilvalgsordning og udsættelse af vedtagelse af de kommunale
affaldshåndteringsplaner til 01.01.14.

Erhvervs benyttelse af genbrugspladser ændres til en tilvalgsordning
Bekendtgørelsen ophæver som sit væsentligste element den hidtidige ’tilrådighedsordning’ for
erhvervs benyttelse af genbrugspladser.
Med den nye bekendtgørelse skal virksomhederne selv aktivt tilmelde sig en
genbrugspladsordning, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne.
Det fremgår af den omformulerede § 39, at kommunalbestyrelsen skal sikre virksomheder i
kommunen adgang til mindst én genbrugsplads (som noget nyt i øvrigt kun med affald, der i
karakter (men ikke mængde) svarer til det, husholdningerne har adgang med), og at
der skal betales for genbrugspladsen efter ny regler (§§ 62-63) hvis tilbuddet benyttes.
Det fremgår som noget nyt også af § 39, stk. 3, at kommunerne ikke har en forpligtigelse til
altid at stille genbrugspladskapacitet til rådighed for enhver virksomhed i kommunen
(’beredskabskapacitet’), men selvfølgelig skal planlægge for det. Kommunerne kan således ved
manglende kapacitet på genbrugspladsen henvise affaldet til tilsvarende håndtering (på anden
fælleskommunal genbrugsplads eller privat operatør), men kan til gengæld ikke opkræve et
’kapacitetsgebyr’. Bestemmelsen er uden reel betydning for AffaldPlus’ genbrugspladser, som
har den fornødne kapacitet.
Kommuneren kan m.h.t. opkrævning af gebyr for erhvervs benyttelse af genbrugspladser efter
ny § 62, stk. 2 frit vælge mellem om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg
(’klippekortsmodel’) eller som betaling af et abonnement eller en kombination heraf. Farligt
affald skal efter stk. 3 altid afregnes særskilt, og under hensyntagen til dette affalds
behandlingsudgifter.

2

Efter overgangsbestemmelserne i § 108 stk. 2 gælder der, indtil regulativerne er på plads (og
det kan, hvad angår reglerne for erhvervs benyttelse af genbrugspladser, vente til 01.01.13)
en generel abonnementsordning, identisk med ordningen i 2011 og med samme
fordelingsnøgle (nu blot frivillig for virksomhederne). AffaldPlus-kommunerne tilstræber at
færdiggøre de nye erhvervsaffaldsregulativer til ikrafttrædelse 01.04.12, hvorefter
’klippekortsmodellen’ træder i kraft. Den midlertidige abonnementsordning, hvori udgifterne til
håndtering af farligt affald er indregnet i det generelle gebyr, løber således frem til 31.03.12,
og gebyret vil blive opkrævet hos de virksomheder, der tilmelder sig ordningen inden da.
Generelt administrationsgebyr specificeret
Det generelle administrationsgebyr, som kommunerne skal opkræve efter hhv. § 60, stk. 1
(husholdninger) og § 61, stk. 1 (erhverv) er blevet specificeret, således at det generelle
affaldsgebyr skal dække omkostninger forbundet med administration af anvisningsordninger,
regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, information, konkrete anvisninger om
håndtering samt planlægning og administration, som ikke kan henføres til de enkelte
ordninger.
Det fremgår dog af MST’s notat af 18.11.11 (p. 20, ø.) med opsummering af de indkomne
høringssvar om den nye affaldsbekendtgørelse, at der ikke er tale om en udtømmende
oplistning af emner, der kan finansieres over de generelle administrationsgebyrer (efter § 60,
stk. 1 og § 61, stk. 1.
For hver enkelt ordning, som for husholdningsaffaldets vedkommende er beskrevet i § 60, stk.
3-7 og for erhvervsaffaldets vedkommende i § 61, stk. 2-4 og § 62 (genbrugspladser), er det
samtidig præciseret, at gebyret for de enkelte ordninger skal indeholde alle omkostninger til
administration af de pågældende ordninger.
Fritagelser: Ejer tæller med i antal ansatte, omsætningsgrænse hævet til 300.000 og
fritagelse for genbrugspladsgebyr udgået
Efter § 61, stk. 1 er det præciseret, at virksomheder, der er fritaget for erhvervsaffaldsgebyr
efter § 65, stk. 1-3, ikke skal betale det generelle administrationsgebyr.
I § 65 om fritagelser er bestemmelsen om fritagelse for genbrugspladsgebyr (tidligere § 62,
stk. 4) i sagens natur udgået, eftersom benyttelse af genbrugspladser nu er en tilvalgsmodel,
og den tidligere § 62, stk. 5 (’intet affald’) er nu blevet til § 65, stk. 4. De øvrige
fritagelsesbestemmelser i den gamle § 62 er overført til § 65, men med to ændringer:
Ved vurdering af fritagelse efter § 65, stk. 1 (efter branchekode i bilag 7 og med <1 ansatte)
skal ejeren af virksomheden tælles med i antallet af ansatte, hvis ejeren udfører arbejde
for virksomheden. MST skriver herom i sit høringsnotat af 18.11.11 (p. 23, n.), at ’der vil
ofte være viden herom i kommunen, eller dette kan søges dokumenteret ved henvendelse til
virksomheden selv eller på anden måde´.

Som udgangspunkt er det kun virksomheder med 0 ansatte på p-nummeret, der med
sikkerhed er undtaget, mens der for virksomheder, hvor der ifølge CVR er 1 ansat på pnummeret, skal undersøges, om ejeren (også) udfører arbejde for virksomheden. Der ligger
her en administrativ opgave i at afklare dette, og hvor opgavens omfang p.t. ikke kendes.
Der gælder ikke det samme princip for opgørelsen af antallet af ansatte i stk. 2 - fritagelse på
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baggrund af virksomhedsform – hvor der for virksomhedsformer under pkt. 1 i Bilag 8 kun må
være 0 ansatte, og hvor ejeren altså ikke skal tælles med.
Ved fritagelse efter omsætning (§ 65, stk. 3) er omsætningsgrænsen hævet til 300.000 og det
er præciseret, at der er tale om momsomsætningen eller lønsummen (sidstnævnte aktuelt for
virksomheder, der ikke er momspligtige), og at omsætningen hvad angår offentlige
institutioner og virksomheder opgøres som summen af lønsums- og driftsudgifter. MST oplyser
i sit høringsnotat af 18.11.11 (p. 25, m.f.) at ’det er under afklaring, om SKAT kan levere lister
over virksomheder med lønsum over/under en bestemt størrelse’.
Omsætningen skal fortsat opgøres for det indkomstår, der ligger to år før gebyråret, og det
fremgår, at ’Kommunalbestyrelsen undtager virksomheder med momsomsætning under
300.000 på baggrund af oplysninger, som kommunen indhenter fra SKAT’. Tidligere stod der
kan undtage, og AffaldPlus undersøger p.t., om der ligger en substantiel ændring her (som
indebærer, at sådanne virksomheder på forhånd skal undtages på baggrund af lister fra Skat,
og om det også gælder for nye virksomheder), eller om virksomheder fortsat skal søge om
fritagelse samt om nye virksomheder pr. definition er udelukket fra en fritagelse ud fra
omsætningskriteriet. I høringsudkastet var lagt op til, at kommunalbestyrelsen ikke måtte
opkræve gebyr hos en nystartet virksomhed, såfremt virksomheden konkret kunne
dokumentere, at virksomhedens omsætning i gebyråret var under 300.000 kr. Denne
bestemmelse er ikke medtaget i den endelige version, og MST henviser i sit høringsnotat af
18.11.11 (p. 25, m.f.) til, at fritagelse af nystartede virksomheder fortsat kan ske efter § 65,
stk. 4 (’intet affald’).
Der er indsat en nye ’tværgående’ bestemmelse i § 65, stk. 6, hvorefter en virksomhed, der er
fritaget for betaling efter reglerne i stk. 1-4, såfremt den alligevel benytter en eller flere
kommunale affaldsordninger, skal betale gebyret for den eller de pågældende ordninger samt
det generelle administrationsgebyr.
Hjemmel til fastsættelse af frist for fritagelsesanmodning
Som noget nyt er der i § 65, stk. 5 indsat en hjemmel for kommunalbestyrelsen til at
fastlægge en tidsfrist for, hvor længe erhvervsvirksomheder kan anmode om fritagelse for
gebyr efter stk. 3 og 4. Virksomhederne skal have en frist på 8 uger til at søge om fritagelse,
og de skal orienteres om fristen dels via kommunens hjemmeside, dels skal det
’kommunikeres på anden måde til virksomhederne’.
MST beskriver i sit høringsnotat af 18.11.11 (p. 27, m.f.), at ’en anden måde’ kunne være pr.
brev, og at styrelsen finder det lovmedholdeligt ’hvis kommunerne sender et brev til alle de
virksomheder, der ikke er generelt fritaget om,
• at der kan søges om fritagelse inden en bestemt dato (mindst 8 uger ud i fremtiden)
• at der skal betales, hvis der ikke er søgt om fritagelse inden den pågældende dato
• at der ikke kan søges om fritagelse efter denne dato’.
Den nye bekendtgørelse afskærer ikke virksomhederne for muligheden for fortsat at søge
fritagelse fra gebyrer i 2010 og 2011 (den almindelige forældelsesfrist for økonomiske krav på
3 år).
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De kommunale affaldshåndteringsplaner udsat til 01.01.14
Af overgangsbestemmelsen i § 107 fremgår det, at fristen for vedtagelse af kommunernes
affaldshåndteringsplan er udsat til 01.01.14, men at planen fortsat kun skal gælde frem til og
med 2018 (altså 5 år, og ikke 6, som ellers vil være det generelt gældende) og dække
perioden 2014-2024 (altså 11 år mod 12 generelt).
HVIS kommunen vælger at udskyde den nye plan til 01.01.14, skal den gældende affaldsplan
forlænges til 01.01.14.
Det fremgår som noget nyt af §§ 16 og 17, at annoncering af hhv. forslag til
affaldshåndteringsplan og den endelige plan kan ske udelukkende digitalt på kommunens
hjemmeside.
Andre ændringer
Nye definitioner på ’genanvendeligt’
MST forventer en præciserende vejledning i affaldsdirektivet fra Kommissionens hånd, der
skærper definitionen for ’genanvendelse’. For at det kan siges, at affald er blevet ’genanvendt’,
skal affaldet efterfølgende kunne håndteres uden regulering efter affaldslovgivningen (som et
’produkt’ – det vil sige opfylde End-of-Waste-kriterierne, som er indarbejdet i
affaldsbekendtgørelsens § 2, stk. 2). Det, vi i DK i dag betragter som genanvendelse af f.eks.
bygge- og anlægsaffald (der jo reguleres af affaldslovgivningen), vil glide ud af
genanvendelses-definitionen. Derfor har bekendtgørelsen indført et særligt begreb for denne
form for genanvendelse, nemlig ’anden endelig materialenyttiggørelse’, som er inkluderet i den
nye, brede definition ’materialenyttiggørelse’.
’Nyttiggørelse’ er således fremover (som nu) hovedopdelt i hhv. materiale- og
energinyttiggørelse, men materialenyttiggørelse kan antage følgende former:





Forberedelse til genbrug (f.eks. afrensning af mursten m.h.p. genbrug)
Genanvendelse (f.eks. af papiraffald til papirpulp, der opfylder betingelserne i
Affaldsbekendtgørelsens § 2, stk. 2 (End-of-Waste) og som derfor frit kan håndteres
som et produkt)
Anden materialenyttiggørelse (f.eks. anvendelse af komposteret husholdningsaffald
eller nedknust bygge- og anlægsaffald til opfyldnings- og andre konstruktive formål, og
hvor outputtet fortsat reguleres af affaldslovgivning).

De nye definitioner er indsat i definitionerne (§ 3), og er konsekvent anvendt i
bekendtgørelsen (har bl.a. ført til omdøbning af kapitel 14, der nu hedder ’Erhvervsaffald
egnet til materialenyttiggørelse’ (før: ’Genanvendeligt erhvervsaffald’). ’Kildesorteret
genanvendeligt erhvervsaffald’ er konsekvent blevet til ’kildesorteret erhvervsaffald til
materialenyttiggørelse’. Ændringerne har især konsekvenser for affaldsdata (kapitel 13) og
affaldsregistret (kapitel 15).
Øvrige
Derudover er der gennemført følgende ændringer:


en justering af ’indsamler-begrebet’ (§ 3, stk. 1, nr. 36) og udsættelse af kravet om
indsamlerbevis til 01.07.12 (§ 79, stk. 5, Nr. 2 / § 106).
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en præcisering af § 4, stk. 3, hvorefter kommunen nu skal klassificere affald som
kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, så snart affaldsproducenten kan
dokumentere, at affaldet enten kan forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes
til anden, endelig materialenyttiggørelse (ikke længere at krav, at der skal eksisterer et
registreret genanvendelsesanlæg, der kan håndtere affaldet).
en præcisering i § 39, stk. 5 af hvilke former for producentansvarsaffald, der ikke skal
indregnes i de 200 kg farligt affald, virksomheder må aflevere på genbrugspladser (hvis
de vel at mærke er tilmeldt).
en præcisering af § 72, stk. 4 af, at det er p-nummeret for den kommunale institution,
der forestår ordningen, der skal anvendes ved indberetning af affald fra kommunale
ordninger.
en udsættelse af fristen for indberetning af affaldsdata for 2011 til 31.03.12 (§ 74, stk.
1).
en indskærpelse i § 78, stk. 3, Nr. 4) af, at ”det kildesorterede erhvervsaffald til
materialenyttiggørelse skal bringes til det kommunale behandlingsanlæg, eftersom det
kommunale behandlingsanlæg ikke må foretage indsamling af kildesorteret
erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, jf. § 24, stk. 3”.
en præcisering i § 87, stk. 2 af, at kommunale behandlingsanlæg skal være registreret i
affaldsregistret, dersom de modtager kildesorteret erhvervsaffald til
materialenyttiggørelse (ellers er det frivilligt).
en undtagelse i § 87, stk. 4 af indsamlervirksomheder fra kravet om også at lade sig
registrere som transportører.
en undtagelse i § 87, stk. 5 af visse virksomheder for registreringspligt (hvis de
hjemtager og genanvender affald fra egne produkter eller modtager og genanvender
mindre mængder af specifikke affaldstyper i deres produktion).
indførelse af straf i § 105, stk. 1 nr. 5) for at afleverer affald på genbrugspladsen i strid
med § 39, stk. 1, 3. pkt. og i Nr. 27) for at undlade at følge kommunal anvisning
f.s.v.a. materialenyttiggørelse af erhvervsaffald.
en forlængelse af fristen i §§ 34, stk. 1 og 78, stk. 2 (fra 01.01.12 til 01.01.14) for,
hvor længe kommunerne kan anvise imprægneret træ til deponering (i st.f.
nyttiggørelse) (§ 111)
et krav om, at affaldsforbrændingsanlæg i f.m. benchmarking skal oplyse deres R1faktor, og hvordan den er beregnet (bilag 3)

DAKOFA har på sin hjemmeside indsat en ’samkøring’ af den nye og gamle bekendtgørelse,
hvor det er muligt at se alle ændringerne som korrektur-rettelser (se link nedenfor).
Referencer
Se den nye affaldsbekendtgørelse, Nr. 1415 af 12.12.11 på
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139654
Se en mere læse- og printvenlig version på
https://www.lovtidende.dk/pdf.aspx?id=139654
Se DAKOFAs 'samkøring' af ’den gamle’ (marts 2011) og nye (december 2011) bekendtgørelse
her (vist som nye bekendtgørelse med markering af alle ændringer i f.t. gældende) på
http://www.dakofa.dk/NogH/Dokumenter/Sammenligning,%20december%20og%20marts%20
2011%20affaldsbekendtgørelser.pdf
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Se MST's notat af 18.11.11 om den gennemførte høring af udkastet til Affaldsbekendtgørelse
på

http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/miu/bilag/134/1056041.pdf

