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INFORMATION OM SÆRSKILT REGNSKAB ERHVERVSAFFALD 

Det fremgår af bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører mv (affalds-

aktørbekendtgørelsen), at de kommunale behandlingsanlæg skal føre et særskilt regn-

skab for behandling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.  

 

De regnskabskrav, som kommunerne er underlagt, hvis de har et kommunalt behand-

lingsanlæg, der behandler erhvervsaffald til materialenyttiggørelse beskrives i affalds-

aktørbekendtgørelsens § 45.  

Det fremgår også af affaldsaktørbekendtgørelsen § 46, at det kommunale behand-

lingsanlæg skal indberette opkrævede priser for behandling erhvervsaffald til materia-

lenyttiggørelse, og for behandling af andet affald på anlægget i regnskabsåret til Forsy-

ningstilsynet. 

 

Affaldsaktørbekendtgørelsen kan læses her: Høringsdetaljer - Høringsportalen (hoe-

ringsportalen.dk)  

 

TILSYN 

Forsyningstilsynet har pr. 1. juli 2022 overtaget tilsynet med de særskilte regnskaber, 

der skal udarbejdes af kommunale behandlingsanlæg, som behandler erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse. 

 

De særskilte regnskaber skal fra skæringsdatoen sende de særskilte regnskaber til 

Forsyningstilsynet. Samtidig med fremsendelse af de særskilte regnskaber, skal kom-

munale behandlingsanlæg sende information om de opkrævede priser for behandling 

erhvervsaffald til materialenyttiggørelse, og for behandling af andet affald på anlægget 

i regnskabsåret til Forsyningstilsynet. 

 

Information om priser kan vedlægges i noteform i regnskabet eller fremgå som en sær-

skilt beregning, der vedlægges regnskabet. 

 

Forsyningstilsynet har forfattet en skabelon til udarbejdelse af det særskilte regnskab. 

Forsyningstilsynet har også udarbejdet et excel-hjælpe ark, som virksomheden med 

fordel også kan downloade, udfylde og bruge til regnskabet.  

 

SKABELON TIL REGNSKAB 

 

Skabelonen er udarbejdet for at give et eksempel på de oplysninger, som Forsynings-

tilsynet skal føre tilsyn med. Skabelonen kan bruges som eksempel og inspiration, når 

det særskilte regnskab for aktiviteter forbundet med behandling af erhvervsaffald til 

materialenyttiggørelse skal udarbejdes.  

 

Forsyningstilsynet har valgt at videreføre en stor del af den skabelon, som Energisty-

relsen har fået udarbejdet. Det sikrer en kontinuitet og bedre muligheder for, at kom-

munen kan følge regnskabsdata over en længere periode.  

 

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66307
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66307
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Skabelonen vil ikke altid kunne bruges 1:1, og bør tilpasses de faktiske forhold for det 

enkelte anlæg.  

 

De hjælpetekster og eksempler, som er indarbejdet i skabelonen skal til rettes eller 

slettes i et færdigt regnskab. 

 

Skabelonen tager udgangspunkt i den artsopdelte resultatopgørelse. Hvis virksomhe-

den anvender en funktionsopdelt kontoplan, kan denne bruges i det omfang, at der 

indgår produktions- og administrationsomkostninger med tilhørende note og specifika-

tion af indhold af regnskabsposten. 

 

BRUG AF SKABELONEN 

Forsyningstilsynet anbefaler, at skabelonen læses grundigt igennem. 

 

Herefter kan de enkelte tekstafsnit tilrettes, dog med undtagelse af side 5 og 6, som 

udfyldes af den tilknyttede revisor.  

 

Side 9 – 11 i skabelonen indeholder primært information med talværdier. Forsyningstil-

synet har udarbejdet en Excel-projektmappe, som hjælp til indsætning af talværdier. 

 

Forsyningstilsynet anbefaler, at kommunen åbner Excel-projektmappen og udfylder 

den, hvorefter de relevante områder kan overføres til Word-dokumentet – fortrinsvis 

gennem en copy-paste funktion, så formatet bibeholdes. 

 

Den udgave af skabelonen, som er til rådighed på Forsyningstilsynets hjemmeside, 

har fået tilføjet afsnit med talværdier ved at bruge Excel-projektmappen og en copy-pa-

ste funktion. 

 

Side 12 i skabelonen indeholder både tekst og information med talværdier. Her kan I 

fortsætte med at benytte Excel-projektmappen til talværdierne og tilrette i teksten for 

så vidt, det er relevant. 

 

Side 13 har kun tekstmæssig værdi. 

 

ÆNDRINGER I SIDETAL SOM FØLGE AF RETTELSER I SKABELONEN 

 

Forsyningstilsynets skabelon indeholder en del tekstnære retningslinjer og forklaringer. 

Når de slettes i forbindelse med tilretninger, så kan placeringen af de enkelte dele af 

regnskabet fordele sig på andre sidetal, end det, som kan ses i skabelonen. I må der-

for læse ovenstående afsnit ud fra skabelonen på hjemmesiden, og ikke en skabelon, 

som I eventuelt har downloadet, og er begyndt at redigere. 

 

REVISION AF REGNSKABET 

 

Regnskabet for de særskilte aktiviteter skal revideres af en godkendt revisor. 
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Revisor skal udfylde revisorerklæringen i regnskabet.  

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet et forslag til revisorerklæringens indhold, som revisor 

kan tage udgangspunkt i ved udfyldelsen. 

FREMSENDELSE AF REGNSKAB MV. TIL FORSYNINGSTILSYNET 

 

Regnskabet for de særskilte aktiviteter skal fremsendes til Forsyningstilsynet senest 30 

dage efter, at det er revideret af revisor og godkendt af anlæggets ansvarlige ledelse. 

Det kommunale behandlingsanlæg skal sørge for at fremsende information om de pri-

ser, der er opkrævet på anlægget. Informationen kan indarbejdes i regnskabet i form af 

en note eller vedhæftes på anden vis. 

 
Regnskabet skal sendes som Digital Post via borger.dk eller virk.dk. Hvis dette link ikke 

virker, så prøv at kopiere dette link ind i din browser (bemærk at det virker ikke i Inter-

net Explorer):  

https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-

7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/ 

 

Når I har logget ind, vil det være muligt at fremsøge Forsyningstilsynet og derefter 

vælge imellem at stile jeres post til Postkassen ”Forsyningstilsynet” (vores nye hoved-

postkasse). 

 

https://post.borger.dk/send/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/
https://virk.dk/digitalpost/new/77f067d4-62c7-4afe-8a17-c92a98e1d702/8c65bdaa-7290-4f1f-87f8-9773f713cfe0/

