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Resumé 

Højesteret afsagde den 7. december 2020 dom om lovligheden af admini-

strationsgebyr for erhverv på affaldsområdet. Retssagen vedrører admini-

strationsgebyr for erhvervsaffald opkrævet hos en virksomhed i Københavns 

Kommune i 2015, og som kommunerne generelt har opkrævet frem til og 

med 2018. 

 

Sagen var principiel, fordi Østre Landsret ved den indankede dom var nået 

frem til, at det opkrævede gebyr ikke havde tilstrækkelig hjemmel i lov. 

 

Højesteret var ikke enig med Østre Landsret i, at gebyret ikke havde tilstræk-

kelig hjemmel i lov. Højesteret udtalte, at det fulgte af de dagældende regler, 

at der udover gebyr for benyttelse af konkrete affaldsordninger også skulle 

fastsættes og opkræves et særskilt administrationsgebyr hos alle virksomhe-

der, som ikke konkret var fritaget, og at denne gebyrpligt havde hjemmel i 

miljøbeskyttelseslovens § 48 om affaldsgebyrer.  

 

Selvom Højesteret på den baggrund fandt, at Københavns kommune som 

udgangspunkt havde haft hjemmel til at opkræve det pågældende gebyr, så 

fandt Højesteret, at det konkret var uberettiget, at Københavns Kommune 

havde meddelt den pågældende virksomhed afslag på fritagelse for betaling 

af gebyret. 

 

Højesteret fandt således, at oplysningerne om virksomhedens marginale af-

faldsproduktion og det forhold, at virksomheden blev drevet fra ejer af virk-

somhedens egen bopæl med ejeren som eneste ansat, indebar, at betingel-

serne for fritagelse efter den dagældende affaldsbekendtgørelses § 60, stk. 

4 var opfyldt, og at Københavns Kommune derfor burde have fritaget virk-

somheden fra gebyret. 

 

Gældsstyrelsen har den 17. december 2020 skrevet til alle kommuner, at de 

på baggrund af dommen vil bede kommunerne melde deres administrations-

praksis ind senest 31. januar 2021.  

 

KL har efterspurgt vejledning hos Energistyrelsen, som imidlertid har oplyst, 

at styrelsen ikke vejleder i, hvordan kommunerne skal forholde sig, men op-

fordrer til at tage højde for dommen.  

 

KL afholder temadag om dommen og de nye affaldsgebyrer den 27. januar 

2021.   

 

Konkrete anvisninger 

KL har været i dialog med Gældsstyrelsen om Højesterets dom i forhold til 

den fortsatte inddrivelse af kommunernes restancer – herunder hvordan er-

hvervsaffaldsgebyrerne skal udsøges i kommunernes debitorsystemer. Kø-

benhavns Kommune har i den forbindelse tilkendegivet, at de vil dele deres 

erfaringer med de øvrige kommuner, når de er klar til det. 
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Det er vigtigt, at den enkelte kommune under alle omstændigheder melder 

tilbage til Gældsstyrelsen inden for fristen 31. januar 2021 også i de tilfælde, 

hvor kommunen ikke har krav på erhvervsaffaldsgebyrer, der er omfattet af 

Højesterets afgørelse. Hvis en kommune vurderer, at det ikke er muligt at nå 

at gennemgå og vurdere kommunens praksis inden 31. januar 2021, er det 

også vigtigt, at kommunen kontakter Gældsstyrelsen om det inden fristen. 

Hvis man ikke svarer, stopper Gældsstyrelsen med at inddrive restancerne 

på området. 

 

Som følge af dommen bør kommunerne i deres gennemgang af egen prak-

sis tage højde for: 

 

- Om kommunen har fastlagt samme praksis som Københavns Kom-

mune på området og har opkrævet administrationsgebyr hos virk-

somheder der har søgt om fritagelse fra gebyr, og om virksomheden 

1) Drives fra hjemmeadresse, 2) er enkeltmandsvirksomhed, og 3) 

frembringer marginalt med affald, som er den situation, hvori Høje-

steret har vurderet, at der ikke er hjemmel til at der kan opkræves 

gebyr.  

- Afgrænsningen af sager til gennemgang dækker kun de virksomhe-

der, der har søgt om fritagelse fra gebyret.  

 

 

Hvis du vil vide mere 

KL afholder en temadag om erhvervsaffaldsgebyrer d.  27. januar 2021 – om 

dommen og de nye gebyrer for jordflytning og konkrete anvisninger, der føl-

ger af affaldsaktørbekendtgørelsen – hvor Energistyrelsen orienterer, og der 

er mulighed for, at kommunerne kan stille spørgsmål. Tilmelding her  

 

Energistyrelsens orientering findes her 

 

Højesteretsdommen findes her 

 

Kontaktperson i KL 

Chefkonsulent Anders Christiansen, Center for Klima og Erhverv, ach@kl.dk 

Chefkonsulent Jesper Gradert, Jura og EU, jegr@kl.dk 

Specialkonsulent Michael Møller, Digitalisering og Teknologi (opkrævning og 

inddrivelse), micm@kl.dk 

 
 

https://tilmeld.kl.dk/temamoede-erhvervsaffaldsgebyrer/signup
https://www.kl.dk/media/26133/orientering-til-kommunerne-hoejesteretsdom-om-affaldsadministrationsgebyr.pdf
https://www.kl.dk/media/26132/hoejesterets-dom-af-den-7-december-2020.pdf
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