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NOTAT 

Til 
Teknisk Forvaltning 
og 
Opkrævningskontoret 
 

Regninger på miljøgebyr og brugerbetalinger                
- Miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2 

Resumé 
KL skal opfordre kommunerne til at tilrettelægge en arbejdsproces, der un-
derstøtter, at regninger på miljøgebyrer og brugerbetalinger omfattet af miljø-
beskyttelseslovens regler udsendes med betalingsfrist den 1. i måneden. 
 
Sagen 
Da forståelsen af rentereglerne i miljøbeskyttelsesloven ikke er entydige, har 
KL bedt om en vejledende udtalelse fra Miljøministeriet. De udtaler, at så-
fremt forfaldsdatoen (betalingsfristen) ligger senere end den 1. i en måned, 
skal renteberegningen i den første måned ske af det antal dage, som reste-
rer i den pågældende måned.  
 
Ved manglende betaling, hvor betalingsfristen er senere end den 1. i en må-
ned, besværliggør det kommunernes muligheder for at oversende ikke be-
talte regninger til inddrivelse hos Gældsstyrelsen i en automatiseret proces. 
Regningerne vil med stor sandsynlighed lande til manuel kontrol i Gældssty-
relsen fulgt op af en manuel godkendelse i kommunen, før inddrivelse kan 
iværksættes. 
 
For at undgå en manuel godkendelse kan kommunerne i stedet tilrettelægge 
arbejdet på en måde, hvor regningerne har en betalingsfrist, som er den 1. i 
måneden. Det skaber grundlag for en renteberegning der til enhver tid be-
regnes for en hel måned ad gangen, i de tilfælde hvor regningerne ikke bli-
ver betalt rettidigt. Det er samtidig en beregningsform, som understøtter, at 
regningerne kan sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen i en automatise-
ret proces uden efterfølgende manuelle kontroller og godkendelser. 
 
Modsat kommunerne har Gældsstyrelsen adgang til effektive inddrivelses-
værktøjer, som fx at kunne trække borgere i løn eller foretage udlæg i virk-
somheders aktiver.  
 
KL skal derfor opfordre til, at kommunerne tilrettelægger arbejdet på en 
måde, så regninger på miljøgebyrer og brugerbetalinger har en betalings-
frist, som er den 1. i måneden. 
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