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Obligatoriske regnskabskrav til kommunale behandlingsanlæg, der 

behandler kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse 

(tidligere ”kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald”)  

 

Dette notat redegør for, hvilke krav om regnskabsmæssig adskillelse m.v., som et 

kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse, skal opfylde.  

 

Kravene om regnskabsmæssig adskillelse m.v. følger af §§ 86-87 i bekendtgørelse 

nr. 1309 af 18. december 2012 om affald og er videreført uændrede siden §§ 98-99 

i bekendtgørelse nr. 1473 af 23. december 2009 om affald. Bestemmelserne er 

vedhæftet dette notat.  

 

Anlægget skal først og fremmest føre særskilt regnskab for anlæggets aktiviteter i 

forbindelse med behandling af kildesorteret erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse. Indtægter og omkostninger skal i videst muligt omfang 

henføres til de særskilte aktiviteter. Er det ikke muligt, fordeles omkostningerne 

forholdsmæssigt ud fra mængder og affaldstyper. 

 

Reglerne i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision 

m.v. skal følges eller årsregnskabsloven, hvis der er tale om et aktie- eller 

anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond. De særskilte regnskaber skal 

indsendes til Miljøstyrelsen årligt senest 30 dage efter, at de er revideret af en 

revisor og godkendt af anlæggets ledelse.  

 

Prisen skal fastsættes således, at omkostningerne for behandlingen af det 

kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse som minimum dækkes. 

Dette er for at sikre, at der ikke sker krydssubsidiering.   

 

Prisfastsættelsen af behandlingen af det kildesorterede erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse skal foretages i starten af regnskabsåret. Når prisen 

fastsættes, må det eller de foregående års omsætning m.v. lægges til grund.  

 

Styrelsen skal henlede kommunernes opmærksomhed på, at selvom selve 

behandlingen af affald nok kan finde sted til en gennemsnitsomkostning for 

husholdnings- og erhvervsaffald, må modtagelsen af affaldet være forskellig fra 

kommunens eget affald til betalende kunder, hvor affaldet i sidstnævnte situation 

skal indvejes, registreres, der skal udstedes faktura, kravet skal evt. inddrives osv. 

Dette må alt andet lige indebære højere omkostninger end håndteringen af 

modtagelsen af kommunens eget affald. 
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Eventuel over- eller underdækning af omkostninger til behandlingen af det 

kildesorterede erhvervsaffald til materialenyttiggørelse overføres til det følgende 

års regnskab og indgår i prisfastsættelsen af kommende års betaling for 

erhvervsaffald. Hvis afvikling af kapacitet til behandling af erhvervsaffald ender i 

et tab, fordi der ikke længere modtages kildesorteret erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse, og der derfor ikke længere er nogen ordning, som et 

underskud kan videreføres i, skal dette tab dækkes af kommunekassen. Hverken 

over- eller underskud kan indregnes i omkostningerne for husholdningsaffald. 

 

Miljøstyrelsen vil fremadrettet anmode om særskilte regnskaber fra det tidspunkt, 

anlæggene modtager deres godkendelse til at behandle kildesorteret erhvervsaffald 

til materialenyttiggørelse, dvs. første gang for 2015. 

 

Miljøstyrelsen vil føre et opsøgende økonomisk tilsyn med overholdelsen af 

reglerne, og overtrædelse af bestemmelserne kan straffes med bøde, jf. 

affaldsbekendtgørelsens § 94, stk. 1, nr. 36-39. Der vil blive opkrævet gebyr for 

Miljøstyrelsens tilsyn, og udgifterne hertil vil skulle indregnes i omkostningerne til 

behandling af erhvervsaffald. 

 

Der skal indberettes priser både for behandling af kildesorteret erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse (minus priser for behandling af kildesorteret erhvervsaffald 

til materialenyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og virksomheder) og 

priser for behandling af andet affald på anlægget. Priserne skal indberettes til 

Miljøstyrelsen samtidig med fremsendelsen af regnskab.  

 

 

Uddrag af bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald 

 

Regnskabskrav 

 

§ 86. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald 

til materialenyttiggørelse, skal føre særskilte regnskaber for anlæggets aktiviteter i 

forbindelse med behandling af kildesorteret erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse, der ikke er omfattet af § 84, stk. 2, og andet affald. 

 

Stk. 2. Ved udarbejdelse af regnskaber efter stk. 1 skal indtægter og omkostninger i 

videst muligt omfang henføres til de særskilte aktiviteter. I det omfang dette ikke 

er muligt, fordeles omkostningerne forholdsmæssigt mellem aktiviteterne med 

udgangspunkt i mængder og affaldstyper. 

 

Stk. 3. Udarbejdelse af regnskaber skal ske efter reglerne i bekendtgørelse om 

kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., eller hvis anlægget 

drives af et aktie- eller anpartsselskab eller en erhvervsdrivende fond efter 

årsregnskabsloven. 

 

Stk. 4. Regnskaber for de særskilte aktiviteter skal fremsendes til Miljøstyrelsen 

årligt senest 30 dage efter, at de er revideret af revisor og godkendt af anlæggets 

ansvarlige ledelse. 

 

§ 87. Et kommunalt behandlingsanlæg, der behandler kildesorteret erhvervsaffald 

til materialenyttiggørelse, skal udbyde denne behandling på markedet, jf. dog § 85. 

Det kommunale behandlingsanlæg skal fastsætte prisen for behandling på en 

sådan måde, at den årlige indtægt fra behandlingen af dette affald som minimum 

dækker de omkostninger til behandlingen, som opgøres i regnskaber efter § 86. 
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Stk. 2. Det kommunale behandlingsanlæg skal indberette opkrævede priser for 

behandling af andet kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, end 

affald omfattet af § 84, stk. 2, og for behandling af andet affald på anlægget i 

regnskabsåret til Miljøstyrelsen samtidigt med fremsendelse af regnskab til 

Miljøstyrelsen efter § 86, stk. 4. 


