
Indsæt nyt billede: 

Format: B 254 x 190,5 mm 

Efter indsættelse,  

højreklik på billedet  

og placér det bagerst.  

Delete det gamle foto 

Miljøstyrelsens sagsbehandling 
af kommunale behandlings-
anlægs anmeldelse om fortsat 
behandling af kildesorteret 
erhvervsaffald egnet til 
materialenyttiggørelse 
 

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015  

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Dagsorden 

14.00-14.20:     Orientering om baggrunden for og formålet med ændringen af 
             miljøbeskyttelsesloven (ændringslov nr. 513 af 12. juni 2009) 

14.20-14.40:     Miljøstyrelsens fortolkning af reglerne – afgørelsesprincipper 

            Spørgsmål.  

14.40-14.50:    Pause 

14.50-15.10:     Rammerne for de kommunale behandlingsanlæg i forbindelse 
            med godkendelse og afslag  

15.10-15:25:     Kort orientering om forholdet til Affaldsregistret  

15.25-16.00:    Opfølgende spørgsmål 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Baggrunden for og 
formålet med 
ændringen af 
miljøbeskyttelsesloven  

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Det politiske forlig 

Aftale om organiseringen af affaldssektoren 2007 

Frit valg af genanvendelsesanlæg og ny ansvarsfordeling 

Lov 513/2009 

Kommuner må ikke indsamle eller anvise genanvendeligt 
erhvervsaffald, og de må ikke dimensionere kapaciteten på 
kommunale anlæg efter genanvendeligt erhvervsaffald. 

Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald 

Kapitel 17 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Miljøstyrelsens 
fortolkning af reglerne  
- afgørelsesprincipper 

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Afgørelsesprincipper I 

Sagerne skal behandles efter situationen i 2009, og hvor meget 
erhvervsaffald og hvilke fraktioner de kommunale virksomheder 
faktisk behandlede på daværende tidspunkt.  

Kommunerne har ikke haft en berettiget forventning om, at udvidelse 
af kapaciteten efter 26. februar 2009 ville blive godkendt af 
Miljøstyrelsen.  

Ny kapacitet vil sige, når det primære anlæg skiftes ud. 

For så vidt angår udskiftning af nedslidte aktiver, gælder det 
overordnet, at kommunerne ikke fremadrettet må kapacitetsplanlægge 
i forhold til det genanvendelige erhvervsaffald. Kapaciteten skal 
slankes, efterhånden som aktiver udskiftes. Styrelsen må vurdere 
sagerne konkret.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Afgørelsesprincipper II 

Både sædvanlig og mere omfattende vedligeholdelse kan finde sted, uden 
at dette anses som ny kapacitet, så længe anlægget i det væsentlige 
forbliver uforandret. Også dette skal afgøres ud fra en konkret vurdering. 

Lovforslagets vægt på eksisterende kapacitet og værdispildsbetragtninger 
fører til, at selve behandlingsanlægget ikke kan bestå af ad hoc lejet udstyr. 
En undtagelse kan være, såfremt der består en længerevarende 
forpligtende kontrakt. 

Mindst 80 % af det affald, som anlægget modtager, skal genanvendes efter 
affaldsbekendtgørelsens § 96, stk. 3. Kravet gælder for hele anlægget. Der 
kan dog godt ligge flere anlæg samlet og f.eks. betjenes af en fælles vægt.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Rammerne for de 
kommunale 
behandlingsanlæg ved     
godkendelse og afslag 

Indsæt nyt billede 
Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Efter afgørelse - generelt 

HR: Forbud mod etablering af ordninger for og 
indsamling og behandling af kildesorteret erhvervsaffald 
egnet til materialenyttiggørelse fra virksomheder, jf. § 
24, stk. 3, og § 84, stk. 1, i AFBKG. Gælder også 

selskaber, som en kommune deltager i. 

U1: Adgang til genbrugspladser, jf. § 40, stk. 1, i AFBKG. 

U2: Tilbud om deltagelse i en ordning for organisk 
affald, som er stillet til rådighed for husholdningerne, jf. 
§ 41 i AFBKG. Vil blive indskrænket til virksomheder i 

blandet bolig- og erhvervsejendomme ved en kommende 
bekendtgørelsesændring. 

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Efter afgørelse – generelt (fortsat) 
U3: Tilbud for virksomheder beliggende i blandet bolig- og 
erhvervsejendomme om at deltage i en ordning for kildesorteret 
genanvendeligt affald, som er etableret for husholdningerne, jf. 
§ 42 i AFBKG. 

U4: Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse 
fra kommunens egne institutioner og virksomheder, jf. § 84, stk. 

2, i AFBKG. Men ikke fra andre kommuner, som ikke er 
medejere (= erhvervsaffald fra virksomheder). 

U5: Kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra 
andre virksomheder (herunder andre kommuner) i det omfang, 
det er i overensstemmelse med en af Miljøstyrelsen godkendt 
anmeldelse, jf. § 84, stk. 3, i AFBKG.  

     



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet - generelt 
 

HR: Kommunale behandlingsanlæg må kun udbyde den 
godkendte behandlingskapacitet på markedet, jf. § 85, 
stk. 1, i AFBKG. 

U1: Fald i mængder af husholdningsaffald til under den 
behandlede mængde på anlægget 26. februar 2009. Den 
frigjorte kapacitet kan udbydes på markedet, jf. § 85, stk. 
2, i AFBKG.  

U2: Øget behandlingskapacitet indenfor den gældende 
miljøgodkendelsen den 26. februar 2009 som følge af 
effektivisering. Den yderligere behandlingskapacitet skal 
først og fremmest udnyttes til behandling af 
genanvendeligt husholdningsaffald og kan ellers udbydes 
på markedet, jf. § 85, stk. 3, i AFBKG. 

 

Orienteringsmøde den 29. april 2015 om kommunale behandlingsanlæg SIDE 11 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet - krav 

KRAV: 

-   Regnskabskrav 

- Prisindberetningskrav  

- Registreringskrav 

Kommunale behandlingsanlæg, som ikke har fået fastsat 
en kapacitet af Miljøstyrelsen som følge af manglende 
indsigelse, skal overholde samme krav, som anlæg, der har 
fået fastsat en kapacitet af Miljøstyrelsen.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet - Regnskabskrav 

Godkendte anlæg SKAL føre særskilte regnskaber for alle 
anlæggets aktiviteter – både det kildesorterede 
erhvervsaffald til materialenyttiggørelse og andet affald.  

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. eller årsregnskabsloven skal 
følges.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet – Regnskabskrav 
(fortsat) 

Reviderede og godkendte regnskaber skal indsendes 
årligt senest 30 dage efter godkendelse, jf. § 86 i AFBKG. 

Miljøstyrelsen planlægger at få en revisor til at udarbejde 
et eksempel på, hvordan et regnskab skal udarbejdes for 
at leve op til kravene. 

Miljøstyrelsen vil bede om regnskaber første gang for 
2015.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet - 
prisindberetningskrav 

Godkendte anlæg SKAL indberette priser for behandling, 
jf. § 87 i AFBKG. 

Både priser for behandling af kildesorteret erhvervsaffald 
til materialenyttiggørelse og priser for behandling af andet 
affald (herunder priser for behandling af kildesorteret 
erhvervsaffald til materialenyttiggørelse fra kommunens 
egne institutioner og virksomheder) på anlægget.  

Priserne skal indberettes til Miljøstyrelsen samtidig med 
fremsendelsen af regnskab.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet – 
prisindberetningskrav (fortsat) 

Omkostningerne til behandlingen af det kildesorterede 
erhvervsaffald til materialenyttiggørelse skal som 
minimum dækkes for at hindre krydssubsidiering.   

Behandlingsprisen fastlægges i starten af regnskabsåret 
på baggrund af det eller de foregående års omsætning 
m.v.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet – 
prisindberetningskrav (fortsat) 

Højere omkostninger for erhvervsaffald, f.eks. som følge af 
omkostninger til indvejning, registrering, udstedelse af 
faktura, inddrivelse af krav, udgifter til gebyr for 
Miljøstyrelsens tilsyn mv. 

Overdækning af omkostninger til behandlingen kan 
overføres og underdækning skal overføres til det følgende 
års regnskab og indgår i prisfastsættelsen af kommende års 
betaling for erhvervsaffald.  

Eventuelle tab ved afvikling af kapacitet til behandling af 
erhvervsaffald skal dækkes af kommunekassen, og kan ikke 
indregnes i omkostningerne for husholdningsaffald. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Afslag på godkendelse  

MÅ GERNE 

give adgang til genbrugspladser,  

tilbyde deltagelse i ordning for organisk affald,  

tilbyde deltagelse i ordning for virksomheder beliggende i 
blandet bolig- og erhvervsejendomme, og 

modtage kildesorteret erhvervsaffald egnet til 
materialenyttiggørelse fra kommunens egne institutioner og 
virksomheder, jf. U 1-4 ovenfor under generelt. 

 

MÅ IKKE  

modtage kildesorteret erhvervsaffald til materialenyttiggørelse 
fra andre virksomheder end kommunale virksomheder, jf. U 5 
ovenfor under generelt. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Afslag på godkendelse  

SKAL IKKE  

overholde regnskabskrav og indsende prisoplysninger 
eller 

være registreret i Affaldsregistret. 

 

Afviklingsperiode – årets udgang 2015. 

Vejledning til kunderne – Affaldsregistret og 
genbrugspladser. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Godkendelse af kapacitet - Tilsyn 

Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af 
reglerne, jf. AFBKG § 92, stk.2.  

Overtrædelse straffes med bøde, jf. AFBKG § 94. 

Gebyr for tilsyn.  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Affaldsregistret 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Affaldsregistret 

Godkendte anlæg SKAL registreres i Affaldsregistret 
som kommunalt behandlingsanlæg. Betingelse for 
lovligt at kunne udnytte godkendelse. 

Anlæg, der har fået afslag, slettes af Affaldsregistret, 
hvis de har været registret midlertidigt, ved udgangen af 
2015. 

Anlæg må kun modtage de affaldsfraktioner, de er 
registrerede i Affaldsregistret til at måtte modtage. 
Strafbelagt. 

Det følger af Affaldsregisterbekendtgørelsens § 8 og § 
12. 
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Affaldsregistret  (fortsat) 

En anmodning om registrering skal indgives digitalt via 
virk.dk og skal indeholde 

1) virksomhedens CVR-nummer og p-nummer og 

2) oplysning om, hvilke affaldsfraktioner anlægget kan 
behandle. 

Hvis allerede registreret, skal ændringer, der er 
relevante for registreringen indberettes digitalt via 
virk.dk. 

Det følger af Affaldsregisterbekendtgørelsens §§ 9, 10 og 
13. Miljøstyrelsen fører tilsyn og opkræver gebyr, jf. §§ 
23 og 24  
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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Spørgsmål? 
Indsæt nyt billede 

Format: H19,05 x B25,4 cm 

1. Klik på billede-ikonet  
og indsæt billede i korrekt 

størrelse 

2. Højreklik på billedet  
og placér det bagerst 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 
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Strandgade 29 

1401 København K 

Tlf: 72 54 40 00 

E-mail: mst@mst.dk 

www.mst.dk 

mailto:mst@mst.dk
http://www.mst.dk/

