
 

 

 

      

 

J.nr.: 22/01293  

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Torvegade 10 

3300 Frederiksværk 

  

Telefon 4171 5400 

 

Digital Post til os: 

Send via virk.dk 

Send via borger.dk 

 

 

INFORMATION OM INDSENDELSE AF OPLYSNINGER OM AKTI-
VER OG STAND FOR ANLÆG PÅ OVERGANGSORDNINGEN 
SENEST 1. JANUAR 2023  

1. udgave. 2. november 2022 

 

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsy-

ningstilsynet (LOV nr. 898 af 21. juni 2022). En del af loven handler om to overgangs-

ordninger, hvor kommunerne indtil 1. juli 2027 fortsat:  

 kan deltage i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyt-

tiggørelse omfattet af en kommunal affaldsordning  

 kan eje automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering 

af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller 

deponeringsegnet affald 

 

For begge ordningerne er det et vilkår for deltagelse, at: 

 kommunalbestyrelsen skal indsende oplysninger om anlæggenes aktiver og stand 

pr. 1. juli 2022 til Forsyningstilsynet senest 1. januar 2023.  

 anlæggene omfattet af ordningerne skal udskilles i et eller flere særskilte selska-

ber senest 1. januar 2024.  

 

Kommunalbestyrelsen må hverken investere eller reinvestere i de anlæg, der er omfat-

tet af ordningerne, hvilket Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med. Der må dog afholdes 

udgifter til almindeligt vedligehold, herunder efterlevelse af krav i ny regulering, der er 

en forudsætning for fortsat drift af anlægget, herunder f.eks. miljøkrav. Oplysninger om 

anlæggets aktiver og stand er med til at udgøre grundlaget for, at Forsyningstilsynet 

kan føre tilsyn med forbuddet mod ny- og reinvesteringer. Oplysningerne fungerer som 

dokumentation for anlæggets aktiver og disses stand ved lovens ikrafttrædelse 1 juli 

2022. Kravet om indsendelse af oplysninger om aktiver og stand fremgår af affaldsak-

tørbekendtgørelsens § 44, stk. 3, og § 45, stk. 3.    

 

Forsyningstilsynet har udarbejdet dette informationsmateriale som en hjælp til udarbej-

delsen af de oplysninger om anlæggenes aktiver og stand, der skal sendes til Forsy-

ningstilsynet senest 1. januar 2023. Informationsmaterialet er, som navnet angiver, en 

information, og er således ikke retligt bindende, hverken for kommunerne eller for For-

syningstilsynet. Hvis der er uoverensstemmelser mellem det, der er anført i informati-

onsmaterialet hhv. det, der er anført i lov og/eller bekendtgørelse, vil det være loven og 

bekendtgørelsen, der er gældende.  

 

Kommuner, der rettidigt har anmeldt deltagelse til overgangsordningerne, skal indsende 

oplysninger om anlæggenes aktiver og stand pr. 1. juli 2022 til Forsyningstilsynet se-

nest 1. januar 2023. Forsyningstilsynet har i den forbindelse udarbejdet herværende in-

formationsmateriale. Materialet vil løbende blive opdateret og ajourført. Hold derfor øje 

med udgavenummer og datering. 

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/
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For øvrigt materiale og baggrunden for overgangsordningerne henvises til Forsynings-

tilsynets hjemmeside, som I finder her: https://forsyningstilsynet.dk/affald.    

 

PROCEDURE OG INDHOLD FOR INDSENDELSE AF OPLYSNINGER 

 

Kommunalbestyrelsen skal indsende oplysninger om anlæggenes aktiver og 

stand pr. 1. juli 2022 til Forsyningstilsynet senest 1. januar 2023. Oplysningerne kan 

eksempelvis være:  

 

- Aktivliste med samtlige materielle anlægsaktiver, der var en del af anlægget 1. juli 

2022. Dette kan eksempelvis være:  

 Pladser/fast ejendom 

 Vægte 

 Gummigeder 

 Sorteringsudstyr af enhver art 

 Ballepressere 

 Neddelere 

 Knusere 

 Mandskabslokaler 

 Administrationslokaler (hvis det ikke tilkøbes).  

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at dette ikke er en udtømmende liste. Som 

udgangspunkt bør alle de aktiver, der skal medtages på aktivlisten ved selskabs-

udskillelsen (senest 1. januar 2024), også medtages her. Oplysninger om småak-

tiver, der straksafskrives inden for et regnskabsår, ikke at blive indsendt, da de 

ikke udgør en investering i regnskabsmæssig forstand.  

 

 En oversigt over og beskrivelse af de enkelte aktiver og disses stand pr. 1. juli 

2022.  

 En oversigt over og beskrivelse af de enkelte aktiver kan f.eks. være omfang 

af eller antal aktiver inden for den pågældende anlægstype, alder/anskaffel-

sestidspunkt, størrelse/kapacitet/ydeevne (f.eks. kvm mandskabs- og admini-

strationslokaler, lastekapacitet for og antal gummigeder, affaldsbehandlings-

kapacitet for og antal ballepressere og neddelere etc.) og evt. særlig karakte-

ristika (f.eks. en specialbelægning på pladsen).  

 Aktivernes stand kan f.eks. udtrykkes ved den historiske anskaffelsesværdi 

sammenholdt med den regnskabsmæssigt nedskrevne værdi (anskaffelses-

værdi fratrukket akkumulerede afskrivninger) for de pågældende aktiver. Op-

lysningerne bedes fremsendt i den udstrækning, de allerede foreligger i regn-

skabssystemet eller uden væsentlige administrative byrder kan beregnes på 

baggrund af allerede foreliggende regnskabsoplysninger. Vi vurderer, at 

disse oplysninger, sammenholdt med de øvrige oplysninger om aktiverne, 

bør give et relativt tydeligt billede af anlæggenes stand. Hvis oplysninger om 

regnskabsmæssigt nedskrevet værdi mv. ikke er mulige at tilsende uden væ-

sentlig administrativ byrde, bedes I fremsende alternative udtryk for aktiver-

nes stand.  

 Hvis aktiverne deles mellem flere aktiviteter som er hhv. ikke er omfattet af 

overgangsordningen, kan I anføre dette, herunder hvilke aktiviteter det vedrø-

rer. I kan også eksempelvis angive en fordelingsnøgle, hvis dette kan gøres 

https://forsyningstilsynet.dk/affald
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uden væsentlig administrativ byrde. Vi gør opmærksom på, at forbuddet mod 

ny- og reinvesteringer også gælder for delte aktiver.  

 

 Oplysninger, der gør det muligt at identificere de enkelte aktiver (f.eks. serienum-

mer/stelnummer og navn på producent) 

   

 

 Anmeldelsen skal sendes som Digital Post. Hvis I anmelder som virksomhed, kan 

anmeldelsen ske via virk.dk. Hvis dette link ikke virker, så prøv at kopiere dette 

link ind i din browser (bemærk at det ikke virker i Internet 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 at stile jeres post til Postkassen ”Forsyningstilsynet (NB: ikke 

personoplysninger)” (vores nye hovedpostkasse). 

 

 Hvis I anmelder som kommune, kan I også anvende den løsning, I normalt 

anvender til at sende Digital Post.  

 

 Hvis I måtte opleve IT-vanskeligheder i forbindelse med fremsendelse af an-

meldelserne, kan I fremsende det på post@forsyningstilsynet.dk. Det klare 

udgangspunkt er dog, at I skal sende det som Digital Post. 

 

Hvis oplysningerne indsendes af et kommunalt udskilt selskab (f.eks. et A/S eller P/S) 

eller et kommunalt fællesskab (efter kommunestyrelseslovens § 60), skal det kommu-

nalt udskilte selskab eller det kommunale fællesskab have ejerkommunens eller ejer-

kommunernes bekræftelse på, at man har fået overdraget den tilstrækkelige kompe-

tence til at foretage anmeldelsen og den efterfølgende kommunikation med Forsy-

ningstilsynet herom på vegne af kommunalbestyrelsen i ejerkommunen eller ejerkom-

munerne. Bekræftelsen kan være tilsendt i forbindelse med anmeldelsen om delta-

gelse i overgangsordningen. Hvis det er tilfældet, bedes anlægget bekræfte, at den til-

sendte delegation også omfatter indsendelse af oplysninger om aktiver og stand. Alter-

nativt bedes bekræftelsen tilsendes Forsyningstilsynet senest 31. december 2022.  

I kan læse mere om bekræftelsen fra kommunerne i Forsyningstilsynets informations-

materiale om overgangsordningerne på vores hjemmeside: https://forsyningstilsy-

net.dk/affald.  

ILLUSTRATIVT EKSEMPEL PÅ INDSENDELSE  

Forsyningstilsynet har udarbejdet et skema, der illustrerer, hvordan en indsendelse af 

oplysninger om aktiver og stand kan se ud. Skemaet er frivilligt at benytte og er alene 

tænkt som en hjælp til at lave indsendelsen. 

 

I kan finde skemaet på vores hjemmeside her: https://forsyningstilsynet.dk/affald.   

FORSYNINGSTILSYNET GODKENDER IKKE OPLYSNINGERNE 

Fremsendelse af oplysninger om anlæggets aktiver og stand er en betingelse for delta-

gelse i overgangsordningen, men Forsyningstilsynet godkender ikke oplysningerne. 

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/
https://forsyningstilsynet.dk/affald
https://forsyningstilsynet.dk/affald
https://forsyningstilsynet.dk/affald
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Derfor er en kvittering på modtagelsen af oplysningerne ikke en samtidig godkendelse 

heraf.  

 

Det vil være muligt for Forsyningstilsynet at tage stilling til en eventuel fremtidig klage 

vedrørende oplysningerne. Forsyningstilsynet kan desuden af egen drift tage en sag 

op vedrørende oplysningernes forhold i forbindelse med tilsynet med reinvesteringer. 

Forsyningstilsynet kan også anmode om yderligere oplysninger i forbindelse med 

sagsbehandlingen. Forsyningstilsynet kan desuden anmode om, at eventuelle udestå-

ender vedrørende de fremsendte oplysningerne bringes i orden straks eller inden en 

nærmere angivet frist. 

 

Forsyningstilsynet fremhæver, at oplysningerne er gyldige, så længe Forsyningstilsy-

net ikke har grebet ind ved afgørelse.  

 

 

 

 


