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Bemærkninger til udkast til styresignal vedrørende momslovens § 3, stk. 

2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser – genoptagelse 

 

Skattestyrelsen har den 11. november 2021 sendt ovenstående udkast til styresignal i 

høring. 

 

Vi har læst udkastet og har følgende bemærkninger. 

 

Indledende bemærkninger 

Foranlediget af Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020 har Skattestyrelsen 

offentliggjort udkast til styresignal med angivelse af praksisændringen. Vi bemærker 

indledningsvist, at vi oplever, at styresignalet har været meget efterspurgt, da især 

kommunalt ejede affaldsselskaber er usikre på, hvilken betydning praksisændringen 

har for dem. Denne usikkerhed eksisterer fortsat efter offentliggørelse af udkast til 

styresignal, hvorfor vi opfordrer Skattestyrelsen til at præcisere, hvilke konsekvenser 

praksisændringen medfører for disse selskaber. Vi har nedenfor beskrevet behovet 

mere indgående. 

 

1. Kommunale affaldsselskaber og interessentskaber 

Skattestyrelsen anfører i udkast til styresignal, at kommuner ikke anses som 

afgiftspligtige personer, når kommuner leverer renovationsydelser til private borgere 

eller grundejerforeninger. Dette følger direkte af Landsskatterettens afgørelser. Det 

fremgår endvidere af udkast til styresignal, at den nye praksis også omfatter 

renovationsydelser, som leveres til private borgere eller grundejerforeninger af 

kommunale selskaber oprettet i henhold til § 60 i kommunestyrelsesloven 

(interessentskaber). Vi er enige i, at såkaldte § 60-selskaber bør anses for at være 

omfattet af praksisændringen, når interessentskabet direkte opkræver gebyrer hos 

borgere og private grundejerforeninger.  

 

Endeligt fremgår det, at private underleverandører til kommuners aktiviteter i 

forbindelse med levering af renovationsydelser til private borgere og 

grundejerforeninger ikke er omfattet af praksisændringen. Vi er enige i, at private 

underleverandører til kommunen ikke kan være omfattet af styresignalet, da de 

varetager en driftsopgave (i større eller mindre omfang) for kommunen. 

 

Styresignalet angiver ikke, om Skattestyrelsen finder, at kommunale affaldsselskaber 

organiseret som partnerselskaber, aktieselskaber, mv. skal anses for at være integreret 



 

 

 

 

 

 Side 2 

i kommunen og derved levere momsfrie kommunale ydelser eller om de skal anses for 

at være underleverandører af momspligtige ydelser. 

 

Vi vil opfordre Skattestyrelsen til i det endelige styresignal at anføre, hvorvidt og i givet 

fald i hvilke tilfælde Skattestyrelsen finder, at kommunale affaldsselskaber er omfattet 

af praksisændringen, idet vi skal bemærke, at affaldshåndteringen i en lang række 

kommuner varetages af kommunale affaldsselskaber. En række af disse 

affaldsselskaber har opkrævet gebyrer for renovationsydelser hos borgere og private 

grundejerforeninger, enten i eget navn eller via forsyningsselskab, der i samme 

ombæring har opkrævet for fjernvarme, el, vand osv.  

 

1.1. Integreret i den offentlige forvaltning 

I udkast til styresignal anføres følgende vedrørende de kommunale 

erhvervsaffaldsordninger:  

 

”For at en kommunal erhvervsaffaldsordning evt. er omfattet af praksisændringen 

kræver det således at der i forbindelse med aktiviteten opkræves et gebyr af det der 

kan kvalificeres som et offentligretligt organ, at det offentligretlige organ handler i 

egenskab af offentlig myndighed i momsretlig forstand og at momsfritagelsen ikke vil 

føre til konkurrencefordrejning af en vis betydning i momsretlig forstand.  

 

En fastlæggelse heraf vil dog kræve en nærmere analyse af den konkret etablerede 

ordning i den enkelte kommune.”  

 

Tilsvarende er ikke anført for så vidt angår renovationsydelser leveret til private borgere 

og grundejerforeninger, hvilket medfører usikkerhed om, hvorvidt kommunale 

affaldsselskaber skal anses for at være private underleverandører, for så vidt angår 

leverancer til private borgere og grundejerforeninger. Vi finder, at de samme 

overvejelser gør sig gældende for obligatoriske renovationsydelser, uanset hvem 

ydelserne leveres til. 

 

Det fremgår af miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen samt 

affaldsaktørbekendtgørelsen, der regulerer håndtering af affald fra husholdninger, at 

kommunalbestyrelsen forestår håndtering af affald, medmindre andet er fastsat i loven 

eller i regler udstedt i medfør af loven, at kommunalbestyrelsen skal etablere 

anvisnings- og indsamlingsordninger, og at kommunalbestyrelsen skal fastsætte og 

opkræve gebyrer for indsamlingsordningerne mv. 

 

Der er således utvivlsomt tale om en kommunal forpligtelse, der dog i en række tilfælde 

er håndteret af kommunale affaldsselskaber. For at et kommunalt ejet affaldsselskab, 

kan omfattes af praksisændringen, skal selskabet efter vores opfattelse anses for at 

være et offentligretligt organ integreret i den offentlige forvaltning. EU-Domstolen har 

således i sin faste praksis fastslået, at der er to betingelser, der kumulativt skal være 

opfyldte, for at momsfritagelsen for offentligretlige organer finder anvendelse for 

selskabets aktiviteter; dels skal der være tale om et offentligretligt organ og dels et 

offentligretligt organs udøvelse af virksomhed, der varetages i egenskab af offentlig 

myndighed. 
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Vi finder, at det er uhensigtsmæssigt, at Skattestyrelsen anfører, at der skal foretages 

en nærmere analyse af ordningen i den enkelte kommune, da praksis ikke entydigt 

tilkendegiver om kommunale affaldsselskaber skal anses for at være offentligretlige 

organer. Vi opfordrer således Skattestyrelsen til at anføre i styresignalet, om de 

kommunale affaldsselskaber er omfattet af praksisændringen. Hvis ikke det kan 

anføres generelt, opfordrer vi til, at Skattestyrelsen anfører eksempler på, hvornår 

selskaberne omfattes af praksisændringen, og hvornår de ikke gør.  

 

Skattestyrelsen henviser til EU-Domstolens sag C-344/15, National Roads Authority, 

præmis 36-38 i udkast til styresignal. I den konkrete sag fandt Domstolen, at den 

nationale vejmyndighed i Irland, National Roads Authority (NRA), ikke var momspligtig, 

for sin virksomhed med tilrådighedsstillelse af vejinfrastrukturer mod betaling af en 

vejafgift inden for rammerne af den retlige ordning, der kun var gældende for organet, 

jf. nærmere dommens præmis 45-51. NRA var et irsk offentligretligt organ, der var 

oprettet i medfør af Roads Act, 1993 (lov af 1993 om veje, herefter »vejloven«), og som 

havde ansvaret for forvaltningen af det nationale offentlige vejnet. Domstolen 

konkluderede, at der ikke forelå nogen reel, aktuel eller potentiel konkurrence mellem 

det pågældende offentligretlige organ og private erhvervsdrivende, jf. dommens præmis 

50. Domstolen lagde vægt på, at NRAs hovedopgave var at sikre, at der blev stillet et 

effektivt og sikkert nationalt vejnet til rådighed, at NRA havde ansvaret for 

planlægningen og udførelsen af denne opgave, og at private erhvervsdrivende kun 

kunne komme ind på markedet for tilrådighedsstillelse af vejinfrastrukturer mod 

betaling af en vejafgift, hvis NRA gav dem tilladelse hertil.  

 

Vi finder, at Skattestyrelsen endvidere bør inddrage EU-Domstolens dom i sag C-

174/14, Saudaçor, og EU-Domstolens dom i sag C-182/17, Nagyszénás 

Településszolgáltatási Nonprofit Kft, ved vurdering af om kommunale affaldsselskaber 

anses for at være offentligretlige organer.   

 

Saudaçor var et offentligt aktieselskab oprettet ved regionalt lovdekret, der havde til 

opgave at levere ydelser på sundhedsområdet. Domstolen overlod det til den 

forelæggende ret at undersøge, om Saudaçor skulle betragtes som integreret i det 

offentlige forvaltningsapparat og dermed omfattet af momsfritagelsen. Domstolen 

henviste blandt andet til, at Saudaçors reelle selvstændighed forekom begrænset, idet 

selskabet var 100 pct. ejet af en region, som i øvrigt var selskabets eneste kunde. 

Saudaçor var underlagt regionens kontrol og bestemmelser i retsordningen for 

offentlige virksomheder, hvilket medførte at det privatretlige grundlag, som Saudaçor 

var stiftet på, forekom at være sekundært i forhold til Saudaçors retlige status som 

offentlig virksomhed. 

 

EU-Domstolen har efterfølgende ved dom af 22. februar 2018 i sag C-182/17, 

Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. taget stilling til om et 100 pct. 

kommunalt ejet selskab skulle anses for at være et offentligretligt organ, når selskabet 

varetog visse offentlige opgaver, der var pålagt kommunen. Domstolen fandt, at 

selskabet ikke var blevet tildelt de myndighedsbeføjelser, som kommunen rådede over, 

og idet selskabet var reguleret på privatretligt grundlag, fandt Domstolen, at selskabet 

ikke kunne anses for at være et offentligretligt organ. jf. præmisserne 46 og 56. 

 

Vi skal i den forbindelse bemærke, at en kommune kan deltage i selskaber både som 

følge af lovfastsatte krav herom og ud fra kommunalfuldmagtsreglerne. En kommune 
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kan dog som udgangspunkt ikke delegere myndighedskompetence til et selskab, 

ligesom kommunal deltagelse i et selskab forudsætter, at selskabet helt eller delvist 

løser opgaver, kommunen selv kan løse, eller at kommunen har særlig interesse i 

selskabet. Uanset selskabets aktiviteter må kommunalbestyrelsen ikke udpege et 

flertal af bestyrelsens medlemmer, medmindre der er tale om forsyningsvirksomhed 

eller salg af biprodukter fra den kommunale virksomhed.  

 

Vi anbefaler, at Skattestyrelsen i styresignalet anfører, om Skattestyrelsen finder, at 

kommunalt ejede affaldsselskaber altid, aldrig eller efter en konkret vurdering er 

omfattet af praksisændringen. Såfremt Skattestyrelsen finder, at kommunale 

affaldsselskaber i konkrete tilfælde kan anses for at være omfattet af 

praksisændringen, finder vi, at Skattestyrelsen skal angive hvilke momenter, der 

henholdsvis taler for og imod og angive eksempler på situationer, hvor kommunale 

affaldsselskaber er omfattet af praksisændringen. 

 

1.2. Underleverandører til kommunen 

Nogle kommunale affaldsselskaber har opkrævet gebyrer hos private borgere og 

grundejerforeninger direkte. Andre har faktureret renovationsydelsen med moms til 

kommunen, der har opkrævet gebyrerne hos private borgere og grundejerforeninger. Vi 

finder, at Skattestyrelsen jf. ovenstående bør angive om kommunale affaldsselskaber 

omfattes af praksisændringen og endvidere anføre, om det har betydning, om 

affaldsselskaberne har opkrævet gebyrer i eget navn. 

 

Der er endvidere selskaber oprettet i henhold til § 60 i kommunestyrelsesloven, der har 

opkrævet gebyrer hos private borgere og grundejerforeninger i eget navn, mens der er 

andre interessentskaber, som har faktureret kommunen eller kommunale 

affaldsselskaber, der har opkrævet gebyrerne.  

 

Skattestyrelsen anfører i udkast til styresignal, at praksisændringen omfatter 

interessentskaberne, når de opkræver gebyrer hos private borgere og 

grundejerforeninger. Vi finder det hensigtsmæssigt, hvis Skattestyrelsen endvidere vil 

inddrage, om praksisændringen har betydning for momshåndteringen hos de 

interessentskaber, der fakturerer ejerkommunerne for de leverede ydelser.  

 

Det følger af momslovens § 9, at leverancer mellem kommunale institutioner under 

samme kommune ikke betragtes som momspligtige leverancer, når de pågældende 

institutioner er afgiftspligtige efter § 3, stk. 2, nr. 3. Det samme gælder leverancer fra 

en institution, der drives i fællesskab af flere kommuner, til de kommuner, som er 

parthavere i institutionen.  

 

Da der alene henvises til momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, og ikke til momslovens § 3, stk. 

2, nr. 2, der omfatter offentlige forsyningsvirksomheder, har praksis hidtil været, at 

leverancer fra interessentskaber til ejerkommuner har været momsbelagte, når ydelsen 

har været anset for at være forsyningsvirksomhed. 

 

Vi finder, at styresignalet endvidere bør indeholde en angivelse af, hvorvidt 

interessentskaber, der fakturerer ejerkommuner, omfattes af praksisændringen, jf. 

momslovens § 9, 2. pkt. En sådan ændring vil være en afledt konsekvens af 

Landsskatterettens afgørelser af 21. oktober 2020. Da momslovens § 9 ikke har 
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hjemmel i momssystemdirektivet, finder vi, at interessentskaberne efter 

implementering af den nye praksis bør kunne vælge mellem at støtte ret på 

momssystemdirektivet og fortsætte med at opkræve moms hos ejerkommuner eller  

støtte ret på momslovens § 9, 2. pkt., og derved ikke opkræve moms ved fakturering til 

ejerkommuner. I tillæg hertil finder vi endvidere, at der er behov for, at Skattestyrelsen 

tilkendegiver, om momslovens § 9, 2. pkt., alene finder anvendelse ved fakturering fra 

interessentskaber, der ikke i øvrigt udøver forsyningsvirksomhed. 

 

1.3. Konkurrenceudsættelse 

Da private underleverandører ikke omfattes af praksisændringen, skal de private 

underleverandører også fremover fakturere kommunerne eller evt. de kommunale 

affaldsselskaber med moms. Hvis de kommunale affaldsselskaber på tilsvarende vis 

ikke omfattes af praksisændringen, skal de kommunale affaldsselskaber fremover 

fakturere ejerkommunerne med tillæg af moms.  

 

Kommunerne har ikke momsfradrag for køb af ydelser fra private underleverandører, da 

indkøb sker til momsfri myndighedsudøvelse.  

 

Kommunerne har isoleret set et incitament til at hjemtage renovationsopgaven og 

varetage renovationsopgaven via egne ansatte, hvis ikke der iværksættes initiativer i 

form af kompensation, momsrefusion mv., som vil udligne incitamentet til 

egenproduktion.  

 

Vi er opmærksom på, at kompensations- eller refusionsordninger for kommuner ikke 

kan omfattes af styresignalet mv., men grundet den forestående praksisændring, er der 

en bekymring hos såvel de kommunale affaldsselskaber som hos deres private 

underleverandører, om praksisændringen medfører, at kommunerne hjemtager 

opgaven. Vi opfordrer Skattestyrelsen til at orientere om de overvejelser, der eventuelt 

pågår, om end ikke i styresignalet, så i tilknytning hertil. 

 

Dette af hensyn til de mange private virksomheder, der er beskæftiget med 

affaldsindsamling mv., som underleverandører til kommunerne eller kommunale 

affaldsselskaber. 

 

2. Omfang af praksisændring 

Skattestyrelsen anfører i udkast til styresignal, at den hidtidige praksis om, at 

kommuner og kommunale selskaber oprettet i henhold til § 60 i 

kommunestyrelsesloven skal opkræve moms ved levering af renovationsydelser til 

private og grundejerforeninger ikke kan opretholdes. Der angives ikke nærmere om, 

hvilke ydelser, der anses for omfattet af praksisændringen.   

 

Endvidere fremgår det, at i det omfang en kommune har etableret en indsamlings- eller 

anvisningsordning, hvor kommunen er forpligtet til at håndtere affald fra virksomheder 

og erhvervsvirksomheder omvendt er forpligtet til at bruge den kommunale ordning 

også kan være omfattet af praksisændringen.  

 

Endeligt fremgår, at det nu ophævede generelle administrationsgebyr er omfattet af 

praksisændringen. 
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2.1 Renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger 

Reglerne om håndtering af affald fra husholdninger findes i kapitel 6 i 

miljøbeskyttelsesloven, herunder særligt § 45. Med hjemmel heri har miljøministeren 

udarbejdet affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen. Af 

affaldsbekendtgørelsens kapitel 6 fremgår, at kommunalbestyrelsen har pligt til at 

iværksætte indsamling fra husholdninger for henholdsvis madaffald, papiraffald, 

papaffald, glasaffald, metalaffald, plastaffald, mad- og drikkekartonaffald, restaffald 

mv. Desuden skal kommunalbestyrelsen, jf. § 35, etablere en indsamlingsordning i 

form af en bringeordning, der giver husholdninger i kommunen adgang til mindst én 

genbrugsplads.  

 

Af affaldsaktørbekendtgørelsens § 9, fremgår, at når en kommunal ordning er fastlagt i 

regulativet for husholdningsaffald, er borgere og grundejere forpligtet til at benytte 

ordningen som foreskrevet. 

 

Vi opfordrer Skattestyrelsen til i styresignalet at angive om momsfritagelsen også 

omfatter tilvalgsydelser, som private borgere og grundejerforeninger kan tilkøbe hos 

kommunen. Dette kan fx være hyppigere tømningsfrekvenser om sommeren, større 

beholdere, vask af beholdere, ekstra tømning eller tømning af ekstra sække, afhentning 

af storskrald mv. 

 

2.2  Renovationsydelser til erhverv 

Skattestyrelsen anfører i udkast til styresignal, at visse erhvervsordninger principielt kan 

være omfattet af praksisændringen. 

 

Landsskatteretten har i afgørelserne af 21. oktober 2021 anført, at kommuners 

levering af renovationsydelser til private borgere og grundejerforeninger ikke er 

momspligtigt, fordi 1) kommunen er forpligtet til at levere de pågældende ydelser og 2) 

private borgere og grundejerforeninger er forpligtet til at aftage ydelserne.  

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. affaldsbekendtgørelsens § 48 og 49 etablere ordninger 

for ikke-genanvendeligt PVC-affald fra virksomheder og for affald af imprægneret træ fra 

virksomheder, som ikke kan materialenyttiggøres. Kommunalbestyrelsen skal jf. 

affaldsaktørbekendtgørelsens § 10 tilbyde virksomheder adgang til genbrugspladser, 

men virksomhederne er ikke efter bekendtgørelsen pligtige til at benytte 

genbrugspladserne.  

 

Kommunalbestyrelsen kan jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 11, tilbyde virksomheder 

i kommunen, som er beliggende i ejendomme med både husholdninger og 

virksomheder, at de omfattes af husholdningernes ordning for genanvendeligt affald, 

men kommunen er ikke forpligtet hertil. Det fremgår endvidere af § 12, at når der er 

etableret en kommunal ordning for affald i regulativet for erhvervsaffald, er 

virksomhederne forpligtet til at benytte ordningen som foreskrevet.  

 

Vi finder, at der i forhold til ordninger rettet mod erhverv, som udgangspunkt er tale om 

ordninger, som virksomhederne kan vælge at tilmelde sig, men ikke er forpligtet til at 

anvende, hvilket ikke er omfattet af praksisændringen.  
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Der er endvidere i nogle kommuner, ordninger, som, kommunen beslutter, er 

obligatoriske, fx i tætbebyggede områder med nedgravede affaldsbeholdere, hvor 

kommunen ikke ønsker, at erhvervsvirksomheder skal opsætte containere til eget 

affald.  

 

Vi opfordrer Skattestyrelsen til at angive, om en ydelse kan momsfritages, hvis 

kommunen i et affaldsregulativ har besluttet, at en ordning er obligatorisk, hvis 

ordningen ikke direkte er obligatorisk som følge af bekendtgørelser udstukket med 

hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Såfremt Skattestyrelsen finder, at ordninger, der 

alene er obligatoriske som følge af kommunens egne regulativer, omfattes af 

praksisændringen, kan kommunen i så fald egenhændigt beslutte, om ordningen skal 

være en momspligtig ydelse eller en momsfri myndighedsopgave. Det finder vi ikke er 

hensigtsmæssigt. 

 

Såfremt erhvervsaffaldsordninger omfattes af praksisændringen, foreslår vi, at det for 

så vidt angår genoptagelse, anføres, at der kan anmodes om genoptagelse for de 

enkelte ordninger uafhængigt af hinanden.  

 

Skattestyrelsen henviser til SKM2015.733.SKAT, pkt. 3.1.1.7, ift. anmodning om 

genoptagelse af det generelle administrationsgebyr. Det fremgår heraf, at genoptagelse 

alene kan ske, hvis kommunerne korrigerer de originale fakturaer med kreditnotaer 3 

år tilbage. Kunderne har i den forbindelse pligt til at berigtige evt. foretagne fradrag for 

den oprindeligt fakturerede moms. Vi gør i den forbindelse Skattestyrelsen opmærksom 

på, at vi finder, at der ved denne håndtering ikke er taget højde for, at virksomheder i 

væsentligt omfang har taget momsfradrag for erhvervsaffaldsordninger og det generelle 

administrationsgebyr. Vi finder ikke, at det er hensigtsmæssigt, at Skattestyrelsen skal 

imødekomme anmodning om genoptagelse af momstilsvar for renovationsydelser 

leveret til aftagere, der har haft ret til momsfradrag for perioder, hvor momsen ikke skal 

berigtiges over for aftagere. Det må forventes, at der er kommuner, der ikke agter at 

anmode om genoptagelse for disse to ordninger, da omkostninger til administration 

overstiger momsbeløbet.  

 

3. Anmodning om genoptagelse 

Det fremgår af udkast til styresignal, at anmodning om ekstraordinær genoptagelse af 

momstilsvar skal fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelse af det endelige 

styresignal.  

 

Vi finder, at det foreliggende udkast til styresignal fortsat efterlader en usikkerhed, for 

så vidt angår de kommuner, der har kommunale affaldsselskaber samt 

interessentskaber, der fakturerer til ejerkommuner, jf. foranstående afsnit.  

 

Vi opfordrer Skattestyrelsen til at præcisere i styresignalet, om kommuner kan anmode 

om genoptagelse, hvor kommunale affaldsselskaber har opkrævet gebyrer i eget navn 

eller om kommunale affaldsselskaber kan anmode om genoptagelse.  

 

Vi opfordrer endvidere Skattestyrelsen til at anføre, hvordan eventuelle omkostninger til 

interessentskaber skal indregnes i de tilfælde, hvor interessentskabet har opkrævet 

moms ved fakturering til kommunerne. 
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Ønsket om præciseringen er afledt af, at praksisændringen har virkning fra tidspunktet 

for den opkrævning af renovationsgebyrer, hvor kommunen første gang efter 

offentliggørelsen af styresignalet har mulighed for at regulere renovationsydelserne og 

henset til at en eventuel anmodning om genoptagelse skal indsendes senest 6 

måneder efter offentliggørelse af det endelige styresignal, finder vi ikke, at det er muligt 

tidsnok for kommuner, interessentskaber og kommunale affaldsselskaber at søge 

afklaring ved anmodning om bindende svar om, hvorvidt de anses for omfattet af 

praksisændringen. 

 

4. Praksisændringens virkningstidspunkt 

Skattestyrelsen anfører i udkast til styresignal, at i det omfang praksisændringen samlet 

set er til ugunst for kommunen, og kommunen har indrettet sig i tillid til den tidligere 

praksis, har praksisændringen virkning  

 

”fra tidspunktet for den opkrævning af renovationsgebyrer, hvor kommunen første gang 

efter offentliggørelse af styresignalet har mulighed for at regulere gebyrerne for 

renovationsydelser.”  

 

Vi finder, at Skattestyrelsen med den foreslåede formulering har ønsket at tilgodese 

den beslutningsproces, der er i kommunerne i forbindelse med gebyrfastsættelse.  

 

Vi er dog usikre på, om Skattestyrelsen med ”har mulighed for” finder, at kommunerne 

bør iværksætte ekstraordinære tiltag, der medfører, at allerede vedtagne takster for det 

kommende skal tilpasses, eller at Skattestyrelsen anerkender, at praksisændringen kan 

implementeres pr. 1. januar 2023, forudsat at det endelige styresignal offentliggøres i 

første halvdel af 2022. 

 

5. Afslutning 

Vi håber, at Skattestyrelsen vil udvide udkast til styresignal, således at det klart 

fremgår, i hvilket omfang kommunale affaldsselskaber påvirkes af praksisændringen, 

herunder om de kan omfattes af genoptagelsesadgang, hvis de har opkrævet gebyrer i 

eget navn og hvordan erhvervsordninger eventuelt omfattes af praksisændringen. 

Endvidere finder vi, at styresignalet bør angive om interessentskaber, der fakturerer 

ejerkommuner omfattes af en praksisændring afledt af, at levering af 

renovationsydelser ikke længere anses for at være omfattet af forsyningsvirksomhed. 

 

Vi finder, at præciseringerne er nødvendige for at imødegå tvivl om, hvorvidt 

praksisændringen har konkret betydning for den affaldsordning, der er i den enkelte 

kommune og med henblik på at sikre, at de ændringer, der foretages i 

momshåndteringen med henblik på at efterleve praksisændringen, bliver korrekte. 

 

Vi står gerne til rådighed for en uddybning af ovenstående. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Andreas Munk Hansen 

Chefkonsulent 


