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INFORMATION OM MARKEDSPRISER 
1. udgave 1. juli 2022 

 
Folketinget har vedtaget en ændring af miljøbeskyttelsesloven og lov om Forsyningstil-
synet. En del af den lovændring handler om kommunernes mulighed for at deltage i 
aktiviteter forbundet med indsamling og behandling af erhvervsaffald egnet til materia-
lenyttiggørelse og indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Kommunerne skal 
fastsætte og opkræve en pris svarende til markedsprisen.  
 
Forsyningstilsynet (fremover FSTS) vil føre tilsyn med, at kommunerne fastsætter og 
opkræver en pris svarende markedsprisen. 
 
Tilsynet med markedspriser træder i kraft 1. januar 2023.  
 
Informationsmaterialet er ikke retligt bindende. Hvis der er uoverensstemmelser mel-
lem det, der er anført i informationsmaterialet hhv. det der er anført i lov og/eller be-
kendtgørelse, vil det være lov og bekendtgørelsen, der er gældende.  

MARKEDSPRISER  

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve en pris svarende til markedsprisen 
for:  
 

1. kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produ-
ceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde svarer til 
en husholdnings, 

2. kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produ-
ceret på øer uden fast broforbindelse., 

3. kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produ-
ceret på øer uden fast broforbindelse og 

4. kommunal indsamling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. 
 
Som led i lovbehandlingen blev der i betænkningen over lovforslaget indsat følgende 
præcisering af, hvordan kommunerne kan fastsætte markedspriser for de ovennævnte 
aktiviteter:  
 
 

Folketinget har ved 3. behandling den 9. juni 2022 vedtaget Lovforslag L 153. En del af 
den vedtagne lov beskriver en mulighed for, at kommunalbestyrelsen bl.a. kan tilbyde 
visse affaldsordninger for erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse samt indsam-
ling af forbrændingsegnet erhvervsaffald. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og op-
kræve en pris svarende til markedsprisen for affaldsydelser leveret til virksomheder. 
Forsyningstilsynet har i den forbindelse udarbejdet herværende informationsmateriale, 
som løbende vil blive opdateret og ajourført. Hold derfor øje med udgavenummer og 
datering. 



 

Side 2/2 

”Det er fundet nødvendigt at præcisere, hvordan kommuner skal fastsætte markedspri-
ser for affaldsydelser leveret til virksomheder efter lovforslagets § 1, nr. 7 (§ 48 a). Det 
er således fundet nødvendigt at supplere bemærkningerne til § 48 a, stk. 3, og klar-
gøre, at Forsyningstilsynet vil kunne lægge til grund, at kommunerne kan fastsætte en 
markedspris, som udgøres af alle relevante omkostningskomponenter og et rimeligt 
overskud. Overskuddet vil kunne fastsættes som en procentandel af omkostningerne, 
og omkostningskomponenterne vil kunne svare til affaldsgebyret. Forsyningstilsynet 
skal i samarbejde med kommuner udarbejde vejledning til fastsættelse af markedspri-
ser, som skal udarbejdes, før ordningerne træder i kraft.” 
 
Kommunalbestyrelsen skal fortsat undgå krydssubsidiering. Overskuddet må derfor 
ikke benyttes til at finansiere omkostninger for husholdninger eller andre affaldsordnin-
ger, der vil skulle hvile i sig selv.  
 
Forsyningstilsynet udarbejder vejledning til fastsættelse af markedspriser før ordnin-
gerne træder i kraft. Dette vil ske i dialog med bl.a. KL. 
 
For yderligere information henvises der til ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov 
om Forsyningstilsynet. Lovændringen (LOV nr. 898 af 21. juni 2022) kan tilgås her. 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/898
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