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Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Al-

liance og Alternativet 

om 

Selskabsgørelse af kommunernes levering af 

affaldsydelser 

 30. august 2022  
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Den opståede konkurrenceforvridning, som følger af Landsskatterettens afgørelse fra ok-

tober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser skal imødegås. 

Dette skal ske ved en selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, som skal 

sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig. 

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende:  

Selskabsgørelse af kommuners levering af affaldsydelser 

 Kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, herunder indsamlings- og 

udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at 

driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber 

adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dermed skabes øget gen-

nemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver. Aftalepartierne noterer sig, at sel-

skabsgørelsen skal sikre, at selskaberne bliver momspligtige, således at den opstå-

ede konkurrenceforvridning imødegås, og der igen opkræves moms ved levering 

af affaldsydelser til husholdninger.   

 Det undersøges, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at undtage ikke bro-

faste øer for krav om selskabsgørelse på en måde, hvor konkurrenceforvridnin-

gen fortsat imødegås.  Desuden undersøges det nærmere, om kommunernes drift 

af deponier også med fordel kan selskabsgøres. 

Aftalepartierne inddrages i udmøntningen af selskabsgørelsen. Der vil være en overgangs-

periode fra lovens ikrafttrædelse og frem mod, at kommunerne skal have selskabsgjort le-

veringen af affaldsydelser. Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.  

Offentlige finanser 

Det bemærkes, at der er mindre statslige initialudgifter til implementering af lovforslag i 

2023-25, som ikke kan gebyrfinansieres. Dette skal ses i sammenhæng med, at der, jf. [pa-

rallel aftale] skønnes et merprovenu fra forbrændingsafgifterne som følge af mere udsor-

tering af dansk affald til genanvendelse og dermed øget import af affald til forbrænding, 

inden forbrændingskapaciteten tilpasses danske mængder i 2030. 

 

Aftalens karakter og udmøntning 

Partierne er enige i, at aftalen skal betragtes som et forlig. 


