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Informationsmateriale til indberetning 

af markedspriser for kommunal ind-

samling af erhvervsaffald mv. 

1. udgave, [25-01-2023] 

Fra 1. januar 2023 blev det muligt for kommuner at tilbyde indsamling af visse typer 

erhvervsaffald til såkaldte markedspriser. Det gælder: 

 
1. Ordninger for kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttig-

gørelse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og 

mængde svarer til en husholdnings 

2. Ordninger for kommunal indsamling af forbrændingsegnet affald 

3. Ordninger for kommunal indsamling/behandling af erhvervsaffald egnet til ma-

terialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse. 

Reglerne om markedspriser for visse affaldsordninger blev indført ved lov nr. 898 af 21. 

juni 2022 om ændring af lov om miljøbeskyttelse(herefter miljøbeskyttelsesloven) som 

trådte i kraft den 1. juli 2022. Der kan læses mere på Forsyningstilsynets hjemmeside 

og i Forsyningstilsynets Vejledning om fastsættelse af markedspriser for kommunal ind-

samling af erhvervsaffald mv.  

 

Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver 

en pris svarende til markedsprisen for disse affaldsordninger. Det fremgår af miljøbe-

skyttelsesloven § 48 a, stk. 3. 

 

Til Forsyningstilsynets tilsyn skal kommuner, der har indført ovenstående ordninger, ind-

berette en række oplysninger om markedspriserne. I den forbindelse har Forsyningstil-

synet udarbejdet nærværende informationsmateriale som en hjælp til, hvordan kommu-

nerne kan indberette oplysningerne. Oplysninger om markedspriser skal være sendt til 

Forsyningstilsynet senest den 1. marts 2023.   

 

HJEMMEL 

 

Forsyningstilsynet har hjemmel til at indhente oplysninger om markedspriser i medfør 

af miljøbeskyttelseslovens § 48 f.  

 

§ 48 f. Forsyningstilsynet kan i forbindelse med sin opgavevaretagelse efter dette kapitel 

eller regler udstedt i medfør heraf indhente nødvendige oplysninger hos kommunalbe-

styrelsen og andre markedsaktører. Forsyningstilsynet kan meddele påbud om udleve-

ring af oplysninger. 
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Endvidere giver § 7, stk. 1, i lov om Forsyningstilsynet (LOV nr. 690 af 08/06/2018) For-

syningstilsynet adgang til at indhente de oplysninger, som Forsyningstilsynet finder nød-

vendige: 

 

§ 7. Forsyningstilsynet kan indhente oplysninger, som er nødvendige for Forsyningstil-

synets varetagelse af opgaver med overvågning og analyser efter § 4, stk. 1, hos forsy-

ningsvirksomheder og disses koncernforbundne virksomheder, hvis der har fundet en 

eller flere transaktioner sted mellem de nævnte virksomheder. Forsyningstilsynet kan 

endvidere anmode virksomhederne om at tilvejebringe nødvendige oplysninger. 

Stk. 2. Sender forsyningsvirksomheder eller disses koncernforbundne virksomheder 

ikke de oplysninger, som Forsyningstilsynet anmoder om, inden for en rimelig frist, kan 

tilsynet påbyde virksomheden at sende oplysningerne inden for en nærmere angivet 

frist. 

Stk. 3. Forsyningstilsynet kan fastsætte regler om indhentelse af oplysninger efter stk. 

1, herunder regler om indhold, frister og form. 

 

INDBERETNING AF OPLYSNINGER  

Oplysningerne vedrørende markedspriser indtastes i den medsendte blanket i Excel, 

der er udarbejdet af Forsyningstilsynet. Blanketten består af to afsnit. 

- Oplysninger  

- Markedspriser  

 

OPLYSNINGER 

Under afsnittet oplysninger indtastet oplysninger om, hvilken kommune der indberettes 

for, kontaktperson til indberetningen, herunder telefonnummer og e-mail til kontaktper-

son. 

Der angives hvorvidt kommunen har etableret en markedsprisordning, samt om kom-

munen har udrullet samtlige 10 affaldsfraktioner.  

 

MARKEDSPRISER 

Under markedspriser er der et underafsnit for hver af de tre indsamlingsordninger: 

A) Ordninger for kommunal indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggø-

relse produceret af virksomheder, der producerer affald, som i art og mængde 

svarer til en husholdnings 

B) Ordninger for kommunal indsamling af forbrændingsegnet affald 

C) Ordninger for kommunal indsamling/behandling af erhvervsaffald egnet til materi-

alenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse 

 

I skal kun indberette for de ordninger, hvor I har etableret en markedsprisordning.  

 

OBS: Er der ikke nok plads i indberetningsblanketten, kan I selv indsætte flere linjer.  
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Under hver af de tre ordninger er der en række oplysninger, som skal indberettes. 

Disse er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.  

 

OBS: Alle regnskabstal indberettes ekskl. moms 

 

INDSAMLINGSLØSNING  

AFFALDSSORDNING:  

Der oplyses hvilke affaldsordninger, der tilbydes. Hver ordning benævnes med de af-

faldsfraktioner, som den specifikke ordning vedrører.  

 

Dette vedrører alle affaldsordning fordelt på forskellige beholderstørrelser og/eller tøm-

ningsfrekvenser. Den samme ordning kan derfor godt fremgå flere gange, blot med for-

skellige beholderstørrelser og/eller tømningsfrekvenser.  

 

BEHOLDERSTØRRELSE (LITER) 

Størrelsen for beholderen på den tilbudte affaldsordning oplyses i liter. Der skal kun 

indtastes tal.  

 

TØMNINGSFREKVENS (UGER PR. ÅR, F.EKS. 52,26): 

Tømningsfrekvensen for beholderen oplyses. Dette anføres i uger pr. år. Tømmes be-

holderen f.eks. hver uge angives dette som 52.  Der skal kun indtastes tal.  

 

METODE TIL FASTSÆTTELSE AF MARKEDSPRISEN:  

Oplys hvilken metode der er brugt til bestemmelsen af markedsprisen.  

 

- METODE 1: Kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende 

til markedsprisen. Kommunalbestyrelsen vil skulle udfolde sædvanlige og ri-

melige bestræbelser på at undersøge, hvad markedsprisen er.  

 

- METODE 2: Kommunerne fastsætter en markedspris, som udgøres af alle re-

levante omkostningskomponenter og et rimeligt overskud. Overskuddet vil 

kunne fastsættes som en procentandel af omkostningerne, og omkostnings-

komponenterne vil kunne svare til affaldsgebyret. 

 

 

I kan læse mere om metoderne i Forsyningstilsynets vejledning, der ligger på vores 

hjemmeside og kan tilgås via dette link. 

 

OBS: Ved brug af metode 1, vedhæftes dokumentationen for undersøgelsen af mar-

kedsprisen i mail sammen med indberetningsblanketten.  

 

https://forsyningstilsynet.dk/media/11234/vejledning-om-fastsaettelse-af-markedspriser-for-kommunal-indsamling-af-erhvervsaffald-mv.pdf
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MARKEDSPRISEN: 

Markedsprisen for den enkelte kunde tilmeldt affaldsordningen oplyses i kroner. Mar-

kedsprisen er den pris, som kommunen skal angive på sit gebyrblad. Hvis en ordning 

tilbydes med flere beholderstørrelser, anføres priser for hver enkelt beholderstørrelser i 

en ny linje, i det omfang disse fremgår af gebyrbladet.   

 

Prisen opgøres som den årlige pris, dvs. hvad virksomheden betaler på et år. Der skal 

kun indtastes tal.  

 

FORVENTEDE ANTAL VIRKSOMHEDER PÅ ORDNINGEN:  

Det forventede antal virksomheder, som tilmelder sig ordningen, oplyses. Der skal kun 

indtastes tal.  

 

BOLIGTYPE FOR SAMMENLIGNELIG HUSHOLDNINGSORDNING 

Boligtypen for den sammenlignelige husholdningsordning vælges.  

 

GEBYR FOR SAMMENLIGNELIG HUSHOLDNINGSORDNING:  

Gebyret for en sammenlignelig husholdningsordning angives. Hvis en ordning tilbydes 

med forskellige beholderstørrelser, anføres sammenlignelige husholdningsgebyrer for 

hver enkelt beholderstørrelse, i det omfang disse fremgår af gebyrbladet. Der skal kun 

indtastes tal.  

 

*dette indtastes kun i tabel A1 eller C1. 

 

ANTALLET AF HUSHOLDNINGER PÅ DEN SAMMENLIGNELIG HUSHOLD-

NINGSORDNING 

Her indtastet antallet af husholdninger, der er tilmeldt den sammenlignelige indsamlings-

ordning for husholdninger. Der skal kun indtastes tal.  

 

*dette indtastes kun i tabel A1 eller C1. 

 

BEHOLDERSTØRRELSE FOR SAMMENLIGNELIG HUSHOLDNINGSORDNIN-

GER (LITER) 

Størrelsen for beholderen for den sammenlignelige husholdningsordning oplyses i liter. 

Der skal kun indtastes tal.  

 

*dette indtastes kun i tabel A1 eller C1. 

 

TØMNINGSFREKVENS FOR SAMMENLIGNELIGE HUSHOLDNINGSORDNIN-

GER (UGER PR. ÅR F.EKS. 52, 26) 

Tømningsfrekvensen for den sammenlignelige husholdningsordning oplyses. Dette an-

føres i uger pr. år. Tømmes beholderen f.eks. hver uge angives dette som 52.  Der skal 

kun indtastes tal.  
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*dette indtastes kun i tabel A1 eller C1.  

 

OMKOSTNINGERNE VED INDSAMLING 

Der oplyses hvad omkostningerne er ved indsamling. Dette kan bero på et skøn, da I 

endnu ikke kender til de endelige omkostninger. Det skal dog sikres, at de samlede 

indtægter fra en ordning som minimum dækker de totale omkostninger, der er forbun-

det med ordningen.  

 

Omkostninger opgøres som de årlige priser, dvs. hvad det koster at indhente affaldsord-

ningen for et år. Der skal kun indtastes tal.  

 

*dette indtastet kun i tabel B1.  

 

BUDGETTEREDE TAL FOR DEN SAMLEDE ØKONOMI  

DEN SAMLEDE AFFALDSORDNING 

Der oplyses, hvilke affaldsordninger der tilbydes. Ordningen benævnes med de affalds-

fraktioner, som de vedrører.  

 

Her skal kun nævnes den samlede indsamlingsordning, dvs. uanset beholderstørrelse 

og/eller tømningsfrekvens.  

 

BUDGETTEREDE SAMLEDE OMKOSTNINGER: 

Den budgetterede samlede omkostning for ordningen oplyses. 

 

Omkostningsopgørelsen for en affaldsordning til markedspris skal følge de principper, 

som i dag benyttes af kommuner, når de beregner affaldsgebyrer. Hvis kommunalbesty-

relsen tilbyder virksomheder at være omfattet af en indsamlingsordning, der også om-

fatter husholdninger, fordeles omkostningerne på hhv. husholdninger og virksomheder i 

overensstemmelse med de omkostninger, som hhv. husholdninger og virksomheder gi-

ver anledning til. I det omfang dette ikke er muligt, kan omkostningerne fordeles for-

holdsmæssigt på henholdsvis husholdninger og virksomheder med udgangspunkt i af-

faldsmængder og affaldstyper. 

De budgetterede samlede omkostninger opgøres som alle omkostninger forbundet med 

den enkelte affaldsordning til markedspris, herunder  

- forrentning og afskrivning af kapital,  

- planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordningerne,  

- indsamling og registrering af oplysninger og forskudsvis dækning af planlagte 

investeringer på affaldsområdet.  

- gebyrer, som kommunalbestyrelsen betaler til Forsyningstilsynet som følge af 

de nye regler om affaldstilsyn 

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at ovenstående liste ikke er udtømmende.  

Der skal kun indtastes tal.  
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OVERSKUDSTILLÆG:  

Overskudstillægget for affaldsordningen oplyses. Markedsprisen kan fastsættes til at 

udgøre alle relevante omkostningskomponenter og et rimeligt overskud. Overskuddet vil 

kunne fastsættes som en procentandel af omkostningerne. 

 

Overskudstilægget opgøres som de samlede indtægter forbundet med affaldsordningen 

fratrukket ordningens samlede omkostninger. Dette tal deles med de samlede omkost-

ninger fratrukket eventuelle omkostninger til forrentning af egenkapital og den nye mu-

lighed for et rimeligt overskud. Der skal kun indtastes tal.  

 

BOKS 1 | REGNEEKSEMPEL FOR OVERSKUDSTILLÆG 

Samlede omkostninger for ordningen – 100 kr.  

Samlede indtægter for ordningen – 110 kr. 

 

 

Overskudstilægget opgøres som de samlede indtægter forbundet med af-

faldsordningen fratrukket ordningens samlede omkostninger 

 

110 𝑘𝑟. −100 𝑘𝑟. = 10 𝑘𝑟. 

 

Dette tal deles med de samlede omkostninger. 

 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙æ𝑔 =
10 𝑘𝑟.

100 𝑘𝑟.
= 0,10 = 10% 

 

 

 

 

BUDGETTEREDE SAMLEDE INDTÆGTER: 

Den budgetterede samlede indtægt for affaldsordningen oplyses. 

 

Hvis kommunalbestyrelsen tilbyder virksomheder at være omfattet af en indsamlings-

ordning, der også omfatter husholdninger, fordeles indtægter på hhv. husholdninger og 

virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger, som hhv. husholdninger og 

virksomheder giver anledning til. I det omfang dette ikke er muligt, kan indtægterne for-

deles forholdsmæssigt på henholdsvis husholdninger og virksomheder med udgangs-

punkt i affaldsmængder og affaldstyper. Der skal kun indtastes tal.  

 

BUDGETTERET SAMLET OVERSKUD: 

Oplys det budgetterede samlede overskud for affaldsordningen.  

 

Der opgøres et overskud som er de samlede indtægter forbundet med affaldsordningen 

fratrukket ordningens samlede omkostninger, hvor eventuelle omkostninger til forrent-

ning af egenkapital og den nye mulighed for et rimeligt overskud dog er fratrukket de 

samlede omkostninger. Der skal kun indtastes tal.  



 

 

 

 

Side 7/7 

 

 

PROCEDURE FOR FREMSENDELSE AF OPLYSNINGER  

Såfremt en kommune vil benytte sig af en eller flere af anførte ordninger, skal ovenstå-

ende oplysninger fremsendes til Forsyningstilsynet. Oplysningerne indtastes i den 

medsendte blanket i Excel, der er udarbejdet af Forsyningstilsynet.  

 

Oplysningerne skal sendes som Digital Post. I kan anvende den løsning, I som kom-

mune normalt anvender til at sende Digital Post. 

 

 Oplysninger skal senest være fremsendt den 1. marts 2023 

 

 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)”. 

 

 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. 
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