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1 Ændringslog
Løbende ændringer vil fremgå af nedenstående tabel.

1.1 Gennemførte ændringer
Ændring
[Beskrivelse af ændring]
Præcisering af indholdsbeskrivelsen for
stamdatafeltet ”Beskrivelse”:
Feltet skal som minimum udfyldes med
matrikelnummer og adresse.
Præcisering af indholdsbeskrivelsen for
stamdatafeltet ”Beskrivelse”:
Stamdatafeltet ”Beskrivelse” er præciseret for at
understøtte gældende GDPR-krav.

Fordringstyper

Dato

[Berørte fordringstyper]

[Dato for ændring]

FOREHPG
FOREHBG
FOREHAC
FOREHEF
FOGEVAC
FOGEVBA
FOGEVEF
FOGEVPG
FOREHAC
FOREHAD
FOREHBG
FOREHEF
FOREHPG

27.06.2022

12.11.2021
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2 Introduktion
”Fordringstypeoversigten” indeholder en opsummering af de fordringstyper, der er oprettet i PSRM
for forsyningsselskabernes forretningsområde ”Renovation”. Formålet med opsummeringen er at
give et overblik over de enkelte fordringstypers indhold, afgrænsning og kendetegn samt at
fremhæve væsentlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med oversendelse eller indtastning af
fordringer til inddrivelse i PSRM i fordringstyperne.

Fordringstyper under forretningsområdet ”Renovation” i PSRM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Renovation, virksomheder, betaling pr. gang” (FOGEVPG)
”Renovation, virksomheder, bagudbetaling” (FOGEVBA)
”Renovation, virksomheder, aconto og abonnement” (FOGEVAC)
”Renovation virksomheder, aconto/abonnement efterregulering” (FOGEVEF)
”Renovation, husholdninger, betaling pr. gang” (FOREHPG)
”Renovation, husholdninger, bagudbetaling” (FOREHBG)
”Renovation, husholdninger, aconto og abonnement” (FOREHAC)
”Renovation, husholdninger, ac./abonnement, efterregulering” (FOREHEF)
”Renovation, husholdninger, administrationsgebyr” (FOREHAD)

Bemærk, at uddybende forklaringer og det retlige grundlag kan findes i
fordringstypebilagene.
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3 ”Renovation, virksomheder, betaling pr. gang” (FOGEVPG)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

Da fordringer under denne fordringstype altid relaterer sig til en enkelt dag, dvs. er ”punkt i tid”,
må stamdatafelterne ’periode start’ og ’periode slut’ ikke udfyldes.

•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

3.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, hvor betalingen sker pr. gang, f.eks. pr. besøg eller pr.
aflevering på genbrugspladsen.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”virksomhed”. Af § 3, nr. 41, i
bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”) kan udledes, at
der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVR-registret.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”virksomhed”. Såfremt Fordringshaver vurderer, at der er tale om fortrinsberettiget
”husholdningsaffald”, oversendes fordringen i fordringstypen FOREHPG. Af
affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25, defineres ”husholdningsaffald” som affald, som er frembragt af
husholdninger, og af affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 26 defineres ”husholdningslignende affald”
som affald, der er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private
husholdninger.

3.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Renovation, virksomheder, aconto og abonnement, jf. FOGEVAC.
Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. FOGEVBA.
Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. FOGEVEF.

3.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOGEVPG

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Stiftelsesdato

Udfyldes med CVR/SE-nummer. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Fordringstypens ’stiftelsesdato’ ses ikke at være nærmere reguleret i
lovgivningen.
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Feltet udfyldes eksempelvis med datoen for den dag, hvor genbrugspladsen
anvendes, eller hvor den gebyrudløsende handling gennemføres.
Må ikke udfyldes
Periode start
Hvis feltet udfyldes, vil fordringen blive afvist
Må ikke udfyldes
Periode slut
Hvis feltet udfyldes, vil fordringen blive afvist
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 7.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato

Forligsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
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Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

3.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2

Filterregler for FOGEVPG
Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_9
R_7_10
R_7_11
R_7_12a

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 7.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start må ikke være udfyldt
Periode slut må ikke være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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4 ”Renovation, virksomheder, bagudbetaling” (FOGEVBA)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer. Hvis Fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
Fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der foretages bagudrettet
opkrævning for, således at skyldner kan identificere de enkelte krav.

4.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, hvor betaling er opkrævet bagudrettet for et antal besøg, et
antal indsatser eller et antal afhentninger foretaget over en periode.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”virksomhed”. Af § 3, nr. 41, i
bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”) kan udledes, at
der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVR-registret.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”virksomhed”. Såfremt Fordringshaver vurderer, at der er tale om fortrinsberettiget
”husholdningsaffald”, oversendes fordringen i fordringstypen FOREHBG. Af
affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25, defineres ”husholdningsaffald” som affald, som er frembragt af
husholdninger, og af affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 26 defineres ”husholdningslignende affald”
som affald, der er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private
husholdninger.

4.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. FOGEVPG.
Renovation, virksomheder, aconto og abonnement, jf. FOGEVAC.
Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. FOGEVEF.

4.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOGEVBA

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Stiftelsesdato

Udfyldes med CVR/SE-nummer. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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Periode start

Periode slut

Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som bagudbetalingen
vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som bagudbetalingen
vedrører.
’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag og senest ligge 1 år efter ’periode
start’. Hvis ’periode slut’ ligger senere end 1 år efter ’periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Fordringsperioden kan krydse et kalenderår.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 70.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.

Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.

Domsdato

Når fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der
foretages bagudrettet opkrævning for, således at skyldner kan identificere
de enkelte krav.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

4.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
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Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_17
R_6_18
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Filterregler for FOGEVBA

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 70.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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5 ”Renovation, virksomheder, aconto og abonnement”
(FOGEVAC)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

5.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer for virksomheders renovationsordninger, hvor virksomheden
betaler aconto eller ved abonnementsordning for en given periode.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”virksomhed”. Af § 3, nr. 41, i
bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”) kan udledes, at
der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVR-registret.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”virksomhed”. Såfremt Fordringshaver vurderer, at der er tale om fortrinsberettiget
”husholdningsaffald”, oversendes fordringen i fordringstypen FOREHAC. Af
affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25, defineres ”husholdningsaffald” som affald, som er frembragt af
husholdninger, og af affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 26 defineres ”husholdningslignende affald”
som affald, der er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private
husholdninger.

5.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. FOGEVPG.
Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. FOGEVBA.
Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. FOGEVEF.

5.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOGEVAC

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Udfyldes med CVR/SE-nummer. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.

Eget referencenummer
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
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Abonnementsordninger: Feltet udfyldes med en dato svarende til ’periode
start’. For abonnementsordninger anses stiftelsesdatoen for det tidspunkt,
hvor virksomheden blev omfattet af ordningen, svarende til den første dag i
en abonnementsperiode. Fordringshaver skal således udfylde feltet
”stiftelsesdato” med den første dag i abonnementsperioden.

Stiftelsesdato

Acontobetalinger: Feltet udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.
For acontobetalinger anses stiftelsesdatoen for at være den første dag i den
periode, som acontobetalingen vedrører. Fordringshaver skal således
udfylde feltet ”stiftelsesdato” med den første dag i den periode, som
acontobetalingen vedrører. feltet ”stiftelsesdato” med den første dag i
abonnementsperioden.
Hvis feltet udfyldes med en dato, der ligger tidligere eller senere end
’periode start’ vil fordringen blive afvist.

Periode start

Periode slut

Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som betalingen for
abonnement eller aconto vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som betalingen for
abonnement eller aconto vedrører.
’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag og senest 1 år efter ’periode start’. Hvis
’periode slut’ ligger senere end 1 år efter ’periode start’, vil fordringen blive
sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Fordringsperioden kan krydse et kalenderår.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 70.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
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Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.
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5.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_5
R_6_6
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11

Filterregler for FOGEVAC

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 70.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
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6 ”Renovation virksomheder, aconto/abonnement
efterregulering” (FOGEVEF)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer. Hvis Fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
Fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der foretages bagudrettet
opkrævning for, således at skyldner kan identificere de enkelte krav.

6.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter efterreguleringskrav. Fordringshaver har oplyst, at fordringer omfattet af
denne fordringstype i praksis er restbetaling (efterreguleringskrav) for levering af ydelser, hvor det
tidligere skønsmæssigt fastsatte og opkrævede beløb ikke har været tilstrækkeligt til at dække den
reelle betaling for de leverede ydelser.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”virksomhed”. Af § 3, nr. 41, i
bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”) kan udledes, at
der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVR-registret.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”virksomhed”. Såfremt Fordringshaver vurderer, at der er tale om fortrinsberettiget
”husholdningsaffald”, oversendes fordringen i fordringstypen FOREHEF. Af
affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25, defineres ”husholdningsaffald” som affald, som er frembragt af
husholdninger, og af affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 26 defineres ”husholdningslignende affald”
som affald, der er frembragt af virksomheder og som i sammensætning svarer til affald fra private
husholdninger.

6.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. FOGEVPG.
Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. FOGEVBA.
Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, jf. FOGEVAC.

6.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOGEVEF

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Udfyldes med CVR/SE-nummer. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
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Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
Udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’
Stiftelsesdato
Periode start

Periode slut

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som efterreguleringen
vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som efterreguleringen
vedrører.
’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag og senest ligge 1 år efter ’periode
start’. Hvis ’periode slut’ ligger senere end 1 år efter ’periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Fordringsperioden kan krydse et kalenderår.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 30.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
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Hvis Fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
Fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der
foretages bagudrettet opkrævning for, således at skyldner kan identificere
de enkelte krav.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

6.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
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Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_17
R_6_18
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Filterregler for FOGEVEF

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 30.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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7 ”Renovation, husholdninger, betaling pr. gang” (FOREHPG)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

Da fordringer under denne fordringstype altid relaterer sig til en enkelt dag, dvs. er ”punkt i tid”,
må stamdatafelterne ’periode start’ og ’periode slut’ ikke udfyldes.

•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

7.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, hvor betalingen sker pr. gang, f.eks. pr. besøg eller pr.
aflevering på genbrugspladsen.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”husholdning”.
Af § 3, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”)
kan udledes, at der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVRregistret. Tilsvarende ses begrebet ”husholdning” ikke at være defineret i affaldsbekendtgørelsen
eller lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
(”miljøbeskyttelsesloven”). Begrebet ”husholdning” antages derfor at omfatte aktører, der ikke er
omfattet af den i affalds-bekendtgørelsen nævnte definition af ”virksomhed”. Husholdningsaffald er
nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”husholdning” og kan oversendes i denne fordringstype, bl.a. med afsæt i ”forureneren-betalerprincippet”, dvs. princippet om, at gebyret opkræves hos forureneren/affaldsproducenten. Såfremt
Fordringshaver vurderer, at fordringen ikke er omfattet af begrebet ”husholdning”, oversendes
fordringen i fordringstypen FOGEVPG.
Fordringer omfattet af denne fordringstype har fortrinsret i den pågældende ejendom, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6.

7.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•
•

Renovation, husholdninger, aconto og abonnement, jf. FOREHAC.
Renovation, husholdninger, bagudbetaling, jf. FOREHBG.
Renovation, husholdninger, ac./abonnement, efterregulering, jf. FOREHEF.
Renovation, husholdninger, administrationsgebyr, jf. FOREHAD.

7.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOREHPG

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Udfyldes med CPR-nummer eller CVR/SE-nummer på skyldner.
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Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Eget referencenummer
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
Fordringstypens ’stiftelsesdato’ ses ikke at være nærmere reguleret i
lovgivningen.
Stiftelsesdato
Feltet udfyldes eksempelvis med datoen for den dag, hvor den
gebyrudløsende handling gennemføres.
Må ikke udfyldes
Periode start
Hvis feltet udfyldes, vil fordringen blive afvist
Må ikke udfyldes
Periode slut
Hvis feltet udfyldes, vil fordringen blive afvist
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 3.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode

Beskrivelse

I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
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dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet skal som minimum udfyldes med matrikelnummer og adresse.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

7.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
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Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_9
R_7_10
R_7_11
R_7_12a

Filterregler for FOREHPG

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 3.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start må ikke være udfyldt
Periode slut må ikke være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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8 ”Renovation, husholdninger, bagudbetaling” (FOREHBG)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer. Hvis Fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
Fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der foretages bagudrettet
opkrævning for, således at skyldner kan identificere de enkelte krav.

8.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, hvor betaling er opkrævet bagudrettet for et antal besøg, et
antal indsatser eller et antal afhentninger foretaget over en periode.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”husholdning”.
Af § 3, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”)
kan udledes, at der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVRregistret. Tilsvarende ses begrebet ”husholdning” ikke at være defineret i affaldsbekendtgørelsen
eller lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
(”miljøbeskyttelsesloven”). Begrebet ”husholdning” antages derfor at omfatte aktører, der ikke er
omfattet af den i affalds-bekendtgørelsen nævnte definition af ”virksomhed”. Husholdningsaffald er
nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”husholdning” og kan oversendes i denne fordringstype, bl.a. med afsæt i ”forureneren-betalerprincippet”, dvs. princippet om, at gebyret opkræves hos forureneren/affaldsproducenten. Såfremt
Fordringshaver vurderer, at fordringen ikke er omfattet af begrebet ”husholdning”, oversendes
fordringen i fordringstypen FOGEVBA.
Fordringer omfattet af denne fordringstype har fortrinsret i den pågældende ejendom, jf.
miljøbeskyttelseslovens § 48, stk. 6.

8.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•
•

Renovation, husholdninger, betaling pr. gang, jf. FOREHPG.
Renovation, husholdninger, aconto og abonnement, jf. FOREHAC.
Renovation, husholdninger, ac./abonnement, efterregulering, jf. FOREHEF.
Renovation, husholdninger, administrationsgebyr, jf. FOREHAD.

8.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOREHBG

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Udfyldes med CPR-nummer eller CVR/SE-nummer på skyldner.
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Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Eget referencenummer
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
Udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’.
Stiftelsesdato
Periode start

Periode slut

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som bagudbetalingen
vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som bagudbetalingen
vedrører.
’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag og senest ligge 1 år efter ’periode
start’. Hvis ’periode slut’ ligger senere end 1 år efter ’periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Fordringsperioden kan krydse et kalenderår.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 30.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode

Beskrivelse

I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
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Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet skal som minimum udfyldes med matrikelnummer og adresse.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Hvis Fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
Fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der
foretages bagudrettet opkrævning for, således at skyldner kan identificere
de enkelte krav.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

29

8.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_17
R_6_18
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11

Filterregler for FOREHBG

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 30.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
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9 ”Renovation, husholdninger, aconto og abonnement”
(FOREHAC)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

9.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer for husholdningers renovationsordninger, hvor husholdningen
betaler aconto eller ved abonnementsordning for en given periode.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”husholdning”.
Af § 3, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”)
kan udledes, at der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVRregistret. Tilsvarende ses begrebet ”husholdning” ikke at være defineret i affaldsbekendtgørelsen
eller lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
(”miljøbeskyttelsesloven”). Begrebet ”husholdning” antages derfor at omfatte aktører, der ikke er
omfattet af den i affalds-bekendtgørelsen nævnte definition af ”virksomhed”. Husholdningsaffald er
nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”husholdning” og kan oversendes i denne fordringstype, bl.a. med afsæt i ”forureneren-betalerprincippet”, dvs. princippet om, at gebyret opkræves hos forureneren/affaldsproducenten. Såfremt
Fordringshaver vurderer, at fordringen ikke er omfattet af begrebet ”husholdning”, oversendes
fordringen i fordringstypen FOGEVAC.

9.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•
•

Renovation, husholdninger, ac./abonnement, efterregulering, jf. FOREHEF.
Renovation, husholdninger, betaling pr. gang, jf. FOREHPG.
Renovation, husholdninger, bagudbetaling, jf. FOREHBG.
Renovation, husholdninger, administrationsgebyr, jf. FOREHAD.

9.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOREHAC

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)
Eget referencenummer

Udfyldes med CPR-nummer eller CVR/SE-nummer på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
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Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
Abonnementsordninger: Feltet udfyldes med en dato svarende til ’periode
start’. For abonnementsordninger anses stiftelsesdatoen for det tidspunkt,
hvor virksomheden blev omfattet af ordningen, svarende til den første dag i
en abonnementsperiode. Fordringshaver skal således udfylde feltet
”stiftelsesdato” med den første dag i abonnementsperioden.

Stiftelsesdato

Acontobetalinger: Feltet udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.
For acontobetalinger anses stiftelsesdatoen for at være den første dag i den
periode, som acontobetalingen vedrører. Fordringshaver skal således
udfylde feltet ”stiftelsesdato” med den første dag i den periode, som
acontobetalingen vedrører. feltet ”stiftelsesdato” med den første dag i
abonnementsperioden.

Periode start

Hvis feltet udfyldes med en dato, der ligger tidligere eller senere end
’periode start’ vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som betalingen for
abonnement eller aconto vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som betalingen for
abonnement eller aconto vedrører.

Periode slut

’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag og senest 1 år efter ’periode start’. Hvis
’periode slut’ ligger senere end 1 år efter ’periode start’, vil fordringen blive
sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Fordringsperioden kan krydse et kalenderår.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 30.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.

Rentesatskode

Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.
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I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.

Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet skal som minimum udfyldes med matrikelnummer og adresse.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
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Note på skyldner

Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

9.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2

Filterregler for FOREHAC

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 30.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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10 ”Renovation, husholdninger, ac./abonnement,
efterregulering” (FOREHEF)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer. Hvis Fordringshaver har samlet flere krav på en opkrævning/faktura, skal
Fordringshaver specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der foretages bagudrettet
opkrævning for, således at skyldner kan identificere de enkelte krav.

10.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter efterreguleringskrav. Fordringshaver har oplyst, at fordringer omfattet af
denne fordringstype i praksis er restbetaling (efterreguleringskrav) for levering af ydelser, hvor det
tidligere skønsmæssigt fastsatte og opkrævede beløb ikke har været tilstrækkeligt til at dække den
reelle betaling for de leverede ydelser.
Fordringstypen omfatter alene fordringer, der er omfattet af begrebet ”husholdning”.
Af § 3, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (”affaldsbekendtgørelsen”)
kan udledes, at der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVRregistret. Tilsvarende ses begrebet ”husholdning” ikke at være defineret i affaldsbekendtgørelsen
eller lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse
(”miljøbeskyttelsesloven”). Begrebet ”husholdning” antages derfor at omfatte aktører, der ikke er
omfattet af den i affalds-bekendtgørelsen nævnte definition af ”virksomhed”. Husholdningsaffald er
nærmere defineret i affaldsbekendtgørelsens § 3, nr. 25.
Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringen er omfattet af begrebet
”husholdning” og kan oversendes i denne fordringstype, bl.a. med afsæt i ”forureneren-betalerprincippet”, dvs. princippet om, at gebyret opkræves hos forureneren/affaldsproducenten. Såfremt
Fordringshaver vurderer, at fordringen ikke er omfattet af begrebet ”husholdning”, oversendes
fordringen i fordringstypen FOGEVAC.
Fordringstypen omfatter efterreguleringskrav for fordringer omfattet af fordringstypen FOREVEF.

10.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•
•

Renovation, husholdninger, aconto og abonnement, jf. FOREHAC.
Renovation, husholdninger, betaling pr. gang, jf. FOREHPG.
Renovation, husholdninger, bagudbetaling, jf. FOREHBG.
Renovation, husholdninger, administrationsgebyr, jf. FOREHAD.

10.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt
Hæfter 1 (portal)

Korrekt udfyldelse for FOREHEF
Udfyldes med CPR-nummer eller CVR/SE-nummer på skyldner.
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Identifikation af skyldner
(system)
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Eget referencenummer
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
Udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’
Stiftelsesdato
Periode start

Periode slut

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som efterreguleringen
vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som efterreguleringen
vedrører.
’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag og senest ligge 1 år efter ’periode
start’. Hvis ’periode slut’ ligger senere end 1 år efter ’periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Fordringsperioden kan krydse et kalenderår.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 30.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode

Beskrivelse

I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
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CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet skal som minimum udfyldes med matrikelnummer og adresse.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.
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10.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_17
R_6_18
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11

Filterregler for FOREHEF

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 30.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
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11 ”Renovation, husholdninger, administrationsgebyr”
(FOREHAD)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

Det retlige grundlag fastsætter ikke en fordringsperiode for fordringer på administrationsgebyr.
Fordringshaver har oplyst, at administrationsgebyr opkræves pr. kalenderår. Perioden kan dog
være kortere, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.

•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

11.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer til dækning af forsyningsselskabernes generelle
administrationsomkostninger.

11.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•
•

Renovation, husholdninger, aconto og abonnements, jf. FOREHAC.
Renovation, husholdninger, ac./abonnement, efterregulering, jf. FOREHEF.
Renovation, husholdninger, betaling pr. gang, jf. FOREHPG.
Renovation, husholdninger, bagudbetaling, jf. FOREHBG.

11.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOREHAD

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Udfyldes med CPR-nummer eller CVR/SE-nummer på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.

Eget referencenummer
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Feltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger, såsom CPRnummer.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.
Stiftelsesdato

Periode start
Periode slut

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden, som betalingen for
administrationsgebyret vedrører.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden, som betalingen for
administrationsgebyret vedrører.
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Administrationsgebyr opkræves som udgangspunkt pr. kalenderår.
Perioden kan være kortere, eksempelvis i forbindelse med ejerskifte.
Fordringsperioden kan som udgangspunkt maksimalt udgøre et kalenderår.
’Periode slut’ kan tidligst ligge 1 dag efter ’periode start’. Hvis ’periode slut’
ikke er indeholdt i samme kalenderår som ’periode start’, vil fordringen blive
sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 3.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato

Forligsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.

43

Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

11.4 Regler i indgangsfilteret
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for FOREHAD
Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_21
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 3.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal ligge efter Periode start
Periode start og periode slut er indeholdt i samme år
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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