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1. ÆNDRINGSLOG

Løbende ændringer vil fremgå af nedenstående tabel.

1.1

Gennemførte ændringer

Ændring

Fordringstyper

Dato

[Beskrivelse af ændring]

[Berørte fordringstyper]

[Dato for ændring]

I materialet ”Fordringstypesanering” for dette forretningsområde er der indsat et uddybende afsnit om
begrebet ”husholdninger” under afsnit 4.1.1.:
’’Udtalelse fra Miljøministeriet vedr. ’’husholdninger’’
efter miljøbeskyttelseslovens § 41, stk. 1 og stk. 6.”

Alle fordringstyper under forretningsområdet ’’Forbrug og

08.08.2022

renovation’’.

Ændring af stamdatafelter
I overensstemmelse med Miljøministeriets udtalelse
er følgende stamdatafelter for fordringstypen ændret: perioden, forfalds- og stiftelsesdato.

REMILJØ

01.06.2022

KFBBSAG

09.03.2022

Indgangsfilteret er opsat efter ændringerne.
Se nærmere om Miljøministeriets udtalelse under
afsnit 2.3 for fordringstypen.
Ny fordringstype til rådighed i PSRM

Nye fordringstyper til rådighed i PSRM

KFGBJOR
KFSHMBL

10.02.2022

I forbindelse med at renter relaterede til hovedfordringen KFBBSAG kan indsendes på rentefordringstypen, skifter fordringstypen navn fra ”Renter,

REMILJØ

10.02.2022

Miljøgebyrer” til: ’’Opkrævningsrenter, brugerbetaling m.v.’’

2

INDHOLD
BILAG 11.1 – MILJØGEBYRER (KFMILJØ) ......................................................................................................... 5
BILAG 11.2 – RENOVATION, VIRKSOMHEDER, BETALING PR. GANG (KFRENPG) ............................ 17
BILAG 11.3 – RENOVATION, VIRKSOMHEDER, ACONTO OG ABONNEMENT (KFRENAB) ................ 31
BILAG 11.4 – RENOVATION, VIRKSOMHEDER, BAGUDBETALING (KFRENBU) ................................... 45
BILAG 11.5 – RENOVATION VIRKSOMHEDER, ACONTO/ABONNEMENT, EFTERREGULERING
(KFRENEF) .................................................................................................................................................. 59
BILAG 11.6 – OPKRÆVNINGSRENTER, BRUGERBETALING M.V. (REMILJØ) ....................................... 71
BILAG 11.7 – ANMELDELSESGEBYR FOR JORDFLYTNING (KFGBJOR) ................................................ 83
BILAG 11.8 – BRUGERBETALING, SAGSBEHANDLING M.V. (KFBBSAG) ............................................... 96
BILAG 11.9 – SELVHJÆLPSHANDLINGER, MILJØBESKYTTELSESLOVEN (KFSHMBL) ................... 109

3

4

Bilag 11.1 – Miljøgebyrer (KFMILJØ)

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer til dækning af gebyr i forbindelse med gennemførelse af miljøtilsyn mv.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen (ikke udtømmende)
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:
-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnement, jf. KFRENAB.

-

Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. KFRENBU.

-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. KFRENEF.

-

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. KFRENPG.

-

Anmeldelsesgebyr for jordflytning, jf. KFGBJOR.

Fordringstypen omfatter ikke gebyrer, der opkræves i medfør af § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1519
af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og
lov
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (herefter ”brugerbetalingsbekendtgørelsen”), der skal
oversendes i fordringstypen KFBBSAG – brugerbetaling, sagsbehandling m.v.
Derudover omfatter fordringstypen ikke anmeldelsesgebyr for jordhåndtering, der skal oversendes i
fordringstypen KFGBJOR – anmeldelsesgebyr for jordflytning.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Miljøbeskyttelsesloven og husdyrgodkendelsesloven
Kommunerne og Miljøstyrelsen skal efter lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om
miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”) og lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (herefter ”husdyrbrugloven”) føre et aktivt og opsøgende
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miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at de regler, der er fastsat med hjemmel i lovgivningen, overholdes.
Af § 88 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af
myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.
Stk. 2 – 4. […]”
Af § 72 i husdyrbrugloven fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af
myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.
Stk. 2. […]”

2.2
Brugerbetalingsbekendtgørelsen
Af § 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”Godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder opkræver efter de takster og nærmere
regler, der er anført i bilag 2, brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med:
1) godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse,
2) godkendelse efter kapitel 3 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov om
miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og opgaver efter kapitel 4 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,
3) tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.,
som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige
teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år,
4) behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner
af jern, stål eller andre metaller,
5) behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg,
6) tilsyn efter kapitel 9 i lov om miljøbeskyttelse, og
7) tilsyn efter kapitel 5 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.”
Af § 4 i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”De i § 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de
virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden
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fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2.
Stk. 2. (…)
Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2 om ”Takster og nærmere regler for brugerbetaling”, afsnit 1, fremgår:
”For tid anvendt af miljømedarbejdere på de i § 1 nævnte opgaver betales en takst pr. time.
Denne takst var 427,00 kr. pr. time i 2020. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de
senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes
den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet
sted.
For fremmede tjenesteydelser til brug for de i § 1 nævnte opgaver betales 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms.
For godkendelses- eller tilladelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v. og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen for godkendelses- eller tilladelsesarbejdet efter henholdsvis § 16 a eller § 16
b eller efter de tidligere gældende regler i § 11 eller § 12 dog til 80 pct. af det samlede beløb,
der følger af ovennævnte takster.”
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2 om ”Takster og nærmere regler for brugerbetaling”, afsnit 3 (Opgørelse af myndighedens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning), fremgår bl.a.:
”Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som miljømedarbejderne anvender på de
relevante aktiviteter, jf. afsnit 2.
Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på
en dag registreres således ikke.
(…).”

2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer
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og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens §
1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges
restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det
offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller den,
der på vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om
overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov
nr. 140 af 28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på
fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers forbrugs- og renovationskrav, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
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Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af fordringstypen er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen.
Ifølge brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, fastsætter myndigheden forfaldsdatoen for brugerbetalingen efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 2:
”Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Det følger endvidere af § 4, stk. 1, at kommunen skal opkræve det skyldige beløb i november i året
efter gebyråret.
Forfaldsdatoen afhænger således af den af kommunen fastsatte forfaldsdato. Dog skal forfaldsdatoen være inden udgangen af november måned i året efter den for fordringen underliggende periode.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer baseret på miljøgebyrer ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
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For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring vedrørende miljøgebyrer således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den
11. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
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4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes
til inddrivelse.
For fordringer omfattet af denne fordringstype udgør fordringens beløb den til en hver tid værende
restgæld på lånet på tidspunktet for kravets oversendelse til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 10.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er 5.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
For fordringer omfattet af denne fordringstype angives hovedstolen med et beløb svarende til det
oprindelige opkrævede miljøgebyr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end
beløbet.
Taksten, for tid anvendt af miljømedarbejdere på miljøtilsyn mv., udgør i 2020 333,22 kr. pr. time, jf.
afsnit 2.2.
På baggrund af Fordringshavers praksis, er det mellem parterne aftalt, at hovedstolen ikke kan overstige 60.000 kr.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
Et oprindeligt opkrævet miljøgebyr er 10.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Hovedstolen som skal angives i feltet ”hovedstol” er 10.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
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For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFMILJØ.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er feltet er obligatorisk for
denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender 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.
Fordringshaver skal i fordringens beskrivelsesfelt angive en entydig identifikation, eksempelvis ved
angivelse af fakturanummer eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode
start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
Efter brugerbetalingsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, opkræver myndighederne hvert år i november måned brugerbetaling fra de virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige
opgaver i perioden fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år.
Perioden vil maksimalt være et år svarende til perioden fra 1. november til og med den 31. oktober.
Af brugerbetalingsbekendtgørelsen § 4, stk. 1, fremgår, at perioden løber fra den 1. november til den
1. november. Det er aftalt, at ”periode slut” er den 31. oktober, idet den 1. november, uanset det i
bestemmelsen anførte, antages at udgøre ”periode start”.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, som miljøgebyret vedrører. Feltet ”periode slut” udfyldes med den sidste dag i perioden, som miljøgebyret vedrører. Perioden kan krydse
et kalenderår.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår.
Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet
således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
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For brugerbetaling, der opkræves årligt efter brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4, stk. 1, ses det
ikke at fremgå af det retlige grundlag, hvornår fordringen anses for at være stiftet.
Af § 4, stk. 1, i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”De i § 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de
virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden
fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2.”
Fordringshaver skal udfylde feltet ”stiftelsesdato” med den 1. november i året efter den i § 4, stk. 1,
nævnte periode.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret
del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Af § 4, stk. 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Det følger af § 4, stk. 1, at kommunen skal opkræve det skyldige beløb i november i året efter den i
§ 4, stk. 1, nævnte periode.
Forfaldsdatoen vil afhænge af den af kommunen fastsatte forfaldsdato, idet forfaldsdatoen tidligst
kan udgøre den 1. november og senest den 30. november.
Forfaldsdatoen kan tidligst være sammenfaldende med stiftelsesdatoen og senest en måned, minus
en dag, efter stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke
udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
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Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste
rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CPR-nr. eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for
fordringen.
Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 3 (Opgørelse af myndighedens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning), at til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som
miljømedarbejderne anvender på de relevante aktiviteter.
Feltet udfyldes med CVR/SE-nr. på skyldneren.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3,
stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der
henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin
opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været
suspenderet. Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret
indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter
forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og
forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5,
stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
1) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
2) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før
fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens
parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer,
der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede
adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en
fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFMILJØ (Miljøgebyrer)

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

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
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt

R_2_1b
R_2_1

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
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Regel

R_4_1

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
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 modtagelsesdato Fordringen afvises
hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer) Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 60.000 kr.

R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

R_6_3
R_6_4
R_6_17
R_6_18

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge 1 måned minus 1 dag efter Stiftelsesdato
Stiftelsesdato skal tidligst ligge 1 dag efter Periode slut
Stiftelsesdato skal senest ligge 1 dag efter Periode slut

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

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

R_2_3a
R_2_3
R_3_1

Filterregler for KFMILJØ (Miljøgebyrer)

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 11.2 – Renovation, virksomheder,
betaling pr. gang (KFRENPG)

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, hvor betalingen sker pr. gang, f.eks. pr. besøg eller pr. aflevering
på genbrugspladsen.
Energistyrelsen har udtalt, at det fra lovgivers side har været tiltænkt at give kommunerne et vist
råderum over, hvordan deres opkrævningspraksis tilrettelægges. Dette som følge af, at kommunerne har argumenteret for, at deres opkrævningsmønster på blandt andet affaldsområdet er en del
af deres ”identitet”. Når kommunalbestyrelsen gives hjemmel til at fastsætte diverse ordninger på
affaldsområdet, vil kommunalbestyrelsen ligeledes kunne bestemme, hvorledes de enkelte ordningerne skal opkræves. Det har ikke været hensigten at gribe for meget ind i det kommunale selvstyre,
men alene at fastsætte minimums- og maksimumskrav (rammer) for at sikre en mere ensrettet praksis vedrørende affald. På baggrund af Energistyrelsens udtalelse antages kommunerne at have adgang til at foretage opkrævning af fordringer betalt pr. gang.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:

2.

-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnement, jf. KFRENAB.

-

Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. KFRENBU.

-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. KFRENEF.

-

Miljøgebyr, jf. KFMILJØ.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Miljøbeskyttelsesloven
Af § 45 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”) fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven
eller i regler udstedt i medfør af loven.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger […].
Stk. 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ forskrifter om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. […]
Stk. 5 – 7. […]”
Af § 48 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til
1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. dog § 50 a,
2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. § 46 a, og
3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog stk. 8 og § 50 a.
Stk. 2. […]
Stk. 3. Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som
er opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og
opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse og om dokumentation for gebyrets sammensætning.
Stk. 5 - 6. […]
Stk. 7. Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår virksomheder, opkræves hos den i CVRregisteret registrerede ejer af virksomheden.
Stk. 8. […]”
2.2
Affaldsaktørbekendtgørelsen
Af § 3 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører
m.v. (herefter ”affaldsaktørbekendtgørelsen”) fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen […].
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Stk. 2 – 6. […]”
Af § 8 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, jf. bekendtgørelse om affald, herunder jord, som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. dog
stk. 2 og 3 og § 10. […]
Stk. 2 - 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1, etableres som en indsamlings- eller en anvisningsordning, jf. dog § 10 samt bekendtgørelse om affalds regler om
etablering af visse ordninger. En indsamlingsordning kan etableres som en hente- eller en
bringeordning.
Stk. 5 - 6. [...]”
Af § 10 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen,
og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til mindst én genbrugsplads […]. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne
i §§ 19-20, hvis tilbuddet benyttes.
Stk. 2 - 6. […]”
Af § 15 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk.
2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens
hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder.
Stk. 3. […]
Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVRregistret registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for
hvert p-nummer, som er registreret i registret.
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Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4, for året hos de virksomheder,
som er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin
fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret, til grund.”
Af § 18 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i kommunen,
som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til
rådighed for virksomheden, defineret ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination af disse kriterier. Der kan suppleres med
yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger
for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle
virksomheder i kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal differentieres efter kriterier, der afspejler
den enkelte virksomheds belastning af ordningen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2 og §§ 19-21. Gebyret
skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.”
Stk. 4.
Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, for hvilke kommunen foretager konkrete anvisninger, jf. § 8, stk. 6, af erhvervsaffald. Gebyret skal dække
de omkostninger, konkrete anvisninger giver anledning til, efter kommunen har foretaget forudgående klassificering, jf. bekendtgørelse om affald. Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte konkrete anvisning, dog således at gebyrstørrelsen kan
inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen
Af § 19 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør
brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 10, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr.
besøg eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.
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Stk. 3. […]”
Af § 20 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, jf. § 21, som betaling pr. besøg,
skal betalingen afspejle den enkelte virksomheds afleverede arter og mængder af affald. Ved
betalingen skelnes som minimum mellem to arter: Farligt affald og andet affald. Til brug for
opgørelse af den afleverede mængde af andet affald, kan der ske vejning af affaldet, opgørelsen kan baseres på størrelsen af det køretøj, der anvendes ved besøget, herunder om
køretøjet har en trailer påmonteret, eller den afleverede mængde kan fastsættes på anden
måde.
Stk. 2 - 4. [...]”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer
og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens §
1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges
restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det
offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller den,
der på vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om
overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
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Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov
nr. 140 af 28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på
fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers forbrugs- og renovationskrav, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af fordringstypen er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Tidspunktet for, hvornår Fordringshaver kan
kræve fordringen betalt, følger af kommunalbestyrelsens bestemmelse herom.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
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3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under
de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer
under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
4) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
5) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
6) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom
eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den
11. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
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4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes
til inddrivelse.
For fordringer omfattet af denne fordringstype udgør fordringens beløb den til en hver tid værende
restgæld på fordringen på tidspunktet for kravets oversendelse til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.000 kr. Der er afdraget 2.500 kr. inden fordringen
oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er 2.500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
På baggrund af fordringshavers praksis, er det mellem parterne aftalt, at hovedstolen ikke kan overstige 5.000 kr.
For fordringer omfattet af denne fordringstype angives hovedstolen med et beløb svarende til den
oprindelige enkeltbetaling.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end
beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige betaling til en abonnementsordning er 20.000 kr. Der er afdraget 10.000 kr.
inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Hovedstolen som skal angives i feltet ”hovedstol”
er 20.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
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Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFRENPG.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter. Det er aftalt, at feltet er obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver oversender en entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved
fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode
start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
Fordringens periode følger ikke eksplicit af det retlige grundlag.
Fordringer af denne fordringstype antages at relatere sig til en bestemt dag, dvs. der er tale om
”punkt i tid” fordringer. Fordringstypen har således ikke en periode.
Fordringshavers IT-system kan imidlertid, efter det oplyste, ikke understøtte, at fordringer omfattet
af denne fordringstype oversendes til inddrivelse uden en angivelse af perioden. Parterne har derfor
aftalt, at periode start og periode slut skal udfyldes med stiftelsesdatoen, se afsnit 4.7.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet
således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
Stiftelsesdatoen kan eksempelvis være den dag, hvor genbrugspladsen anvendes, eller hvor den
gebyrudløsende handling gennemføres.
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4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret
del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Der ses ikke i lovgivningen at være fastsat forfaldsdato for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forfaldsdatoen udgør datoen for den gebyrudløsende handling. Forfald er således sammenfaldende
med fordringens stiftelsestidspunkt.
Fordringshaver skal udfylde feltet ”forfaldsdato” med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke
udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste
rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner udfyldes med CVR/SE nr. på skyldner.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3,
stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der
henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin
opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været
suspenderet. Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret
indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter
forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og
forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5,
stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
3) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
4) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
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5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før
fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens
parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer,
der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede
adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en
fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFRENPG (Renovation, virksomheder, betaling pr.
gang)
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

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge Fordringen sendes i
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 5.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises
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R_6_19
R_6_20

Periode slut skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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 afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

29

30

Bilag 11.3 – Renovation, virksomheder,
aconto og abonnement (KFRENAB)
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer for virksomheders renovationsordninger, hvor virksomheden betaler
aconto eller ved abonnementsordning for en given periode.
Energistyrelsen har udtalt, at det fra lovgivers side har været tiltænkt at give kommunerne et vist råderum over,
hvordan deres opkrævningspraksis tilrettelægges. Dette som følge af, at kommunerne har argumenteret for, at
deres opkrævningsmønster på blandt andet affaldsområdet er en del af deres ”identitet”. Når kommunalbestyrelsen gives hjemmel til at fastsætte diverse ordninger på affaldsområdet, vil kommunalbestyrelsen ligeledes
kunne bestemme, hvorledes de enkelte ordningerne skal opkræves. Det har ikke været hensigten at gribe for
meget ind i det kommunale selvstyre, men alene at fastsætte minimums- og maksimumskrav (rammer) for at
sikre en mere ensrettet praksis vedrørende affald. På baggrund af Energistyrelsens udtalelse antages kommunerne at have adgang til at foretage opkrævning af fordringer betalt aconto eller ved abonnementsordning.
Eventuelle efterreguleringskrav opstået på baggrund af fordringer omfattet af denne fordringstype skal oversendes i fordringstypen KFRENEF.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:

2.

-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. KFRENEF.

-

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. KFRENPG.

-

Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. KFRENBU.

-

Miljøgebyr, jf. KFMILJØ.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Miljøbeskyttelsesloven
Af § 45 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”) fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger […].
Stk. 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ forskrifter om de kommunale affaldsordningers
omfang og tilrettelæggelse m.v. […]
Stk. 5 – 7. […]”
Af § 48 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til
1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. dog § 50 a,
2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. § 46 a, og
3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog stk. 8 og § 50 a.
Stk. 2. […]
Stk. 3. Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som er opgjort
i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om
beregningen af gebyret for hver ordning.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning
af gebyrer, herunder regler om fritagelse og om dokumentation for gebyrets sammensætning.
Stk. 5 - 6. […]
Stk. 7. Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår virksomheder, opkræves hos den i CVR-registeret
registrerede ejer af virksomheden.
Stk. 8. […]”
2.2
Affaldsaktørbekendtgørelsen
Af § 3 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (herefter ”affaldsaktørbekendtgørelsen”) fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af
husholdninger og virksomheder i kommunen […].
Stk. 2 – 6. […]”
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Af § 8 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, jf. bekendtgørelse om affald, herunder jord,
som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 10.
[...]
Stk. 2 – 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1, etableres som en indsamlings- eller
en anvisningsordning, jf. dog § 10 samt bekendtgørelse om affalds regler om etablering af visse ordninger. En indsamlingsordning kan etableres som en hente- eller en bringeordning.
Stk. 5 - 6. […]”
Af § 10 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til
mindst én genbrugsplads[...]. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 19-20, hvis tilbuddet
benyttes.
Stk. 2 – 6. […]”
Af § 15 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift
og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet
skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som
kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af
borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning
af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder.
Stk. 3. […]
Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret
registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer,
som er registreret i registret.
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Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4, for året hos de virksomheder, som er
beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVRregistret den 1. januar i gebyråret, til grund.”
Af § 16 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning, jf. bekendtgørelse om affald, efter opdelingen i det kommunale budget- og regnskabssystem,
således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til
ordningen, jf. lovens § 48, stk. 3. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal
omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et samlet gebyr for alle de ordninger, som en husholdning
eller virksomhed er forpligtet til at betale til. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning dokumentere
fordelingen af omkostningerne på de forskellige ordninger.”
Af § 18 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet
af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for virksomheden, defineret
ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination
af disse kriterier. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds
belastning af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i
kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af
ordningen. Gebyret skal differentieres efter kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning
af ordningen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som
etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2 og §§ 19-21. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.”
Af § 19 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 10, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg
eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.
Stk. 3. Uanset hvilken model der vælges, skilles farligt affald fra det øvrige affald og afregnes med
hensyntagen til dette affalds behandlingsudgifter.”
Af § 20 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”[…]
Stk. 2. Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen som betaling af et abonnement, skal
kommunalbestyrelsen tilrettelægge ordningen således, at der er en nøje sammenhæng mellem betaling
for abonnementet og mængden af affald fra den enkelte virksomhed.
Stk. 3. I den i stk. 2 nævnte situation skal kommunalbestyrelsen ved beregning af gebyret anvende
opgørelserne af de reelle affaldsmængder fra virksomhederne, som de bliver afdækket via brugerundersøgelserne, jf. § 21, til at fastsætte betalingen for abonnementet.
Stk. 4. […]”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens §
2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som
har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2.
Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den,
der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure
forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
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Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller den, der på
vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at
kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov nr. 140 af
28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge
eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller andre
særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger
af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers forbrugs- og renovationskrav, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få
fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses
for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk. 2, er
det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på
fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der
er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af fordringstypen er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet
af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne
kræve fordringen betalt. Tidspunktet for, hvornår Fordringshaver kan kræve fordringen betalt, følger af kommunalbestyrelsens bestemmelse herom.
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Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og størrelse
er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller
forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom
har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de særlige
forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
7) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
8) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
9) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse er
fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i et
forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes.
I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december,
udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
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I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den 11. oktober 2017,
indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen
udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen
er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en
korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes til inddrivelse.
For fordringer omfattet af denne fordringstype udgør fordringens beløb den til en hver tid værende restgæld
på fordringen på tidspunktet for kravets oversendelse til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.000 kr. Der er afdraget 2.500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er 2.500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
På baggrund af fordringshavers praksis, er det mellem parterne aftalt, at hovedstolen ikke kan overstige 50.000
kr.
For fordringer omfattet af denne fordringstype angives hovedstolen med et beløb svarende til den oprindelige
manglende betaling til abonnements- eller aconto-ordningen.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
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En fordrings oprindelige betaling til en abonnementsordning er 20.000 kr. Der er afdraget 10.000 kr. inden
fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Hovedstolen som skal angives i feltet ”hovedstol” er 20.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFRENAB.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet af
øvrige stamdatafelter. Det er aftalt, at feltet er obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil
blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver oversender en entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og
”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Det retlige grundlag fastsætter ikke en fordringsperiode for fordringer betalt aconto eller ved abonnementsordning.
Kendetegnende for fordringer omfattet af denne fordringstype er, at fordringen er opkrævet af Fordringshaver
for en nærmere fastsat periode. Fordringens periode svarer til den periode, som Fordringshaver kræves betaling
for både for så vidt angår betalinger for abonnement og aconto.
Parterne har aftalt, at fordringsperioden maksimalt kan udgøre et år. Fordringsperioden kan godt krydse et
kalenderår.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, som betalingen for abonnement eller aconto
vedrører. Feltet ”periode slut” udfyldes med den sidste dag i perioden, som betalingen for abonnement eller
aconto vedrører.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres
som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt, hvor fordringen opstår.

39

Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
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.
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.
Stiftelsesdatoen for abonnementsordninger og acontobetalinger vil således være sammenfaldende med ”periode start”.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det følger
af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-,
og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Der ses ikke i lovgivningen at være fastsat forfaldsdato for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Fordringens forfaldsdato anses for at være det tidspunkt, hvor virksomheden blev omfattet af abonnementsordningen eller den første dag i en acontoperiode. Forfald er således lig med fordringens stiftelsestidspunkt.
Fordringshaver skal udfylde feltet ”forfaldsdato” med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som skyldner kan
betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage,
vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste
rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste
rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
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Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige
betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af
CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner udfyldes med CVR/SE nr. på skyldner.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk
for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres,
men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til
afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning
har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet. Såfremt
fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den
dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved
indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at
fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring.
Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået forlig,
og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige
skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og forlig må kun udfyldes i de
tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt
fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
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5) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
6) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne
kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter
en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne
sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke
kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFRENAB (Renovation, virksomheder, aconto og
abonnement)
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

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge Fordringen sendes i
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 50.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_5
R_6_6

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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 afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 11.4 – Renovation, virksomheder,
bagudbetaling (KFRENBU)
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, hvor betaling er opkrævet bagudrettet for et antal besøg, et antal indsatser
eller et antal afhentninger foretaget over en periode.
Energistyrelsen har udtalt, at det fra lovgivers side har været tiltænkt at give kommunerne et vist råderum over,
hvordan deres opkrævningspraksis tilrettelægges. Dette som følge af, at kommunerne har argumenteret for, at
deres opkrævningsmønster på blandt andet affaldsområdet er en del af deres ”identitet”. Når kommunalbestyrelsen gives hjemmel til at fastsætte diverse ordninger på affaldsområdet, vil kommunalbestyrelsen ligeledes
kunne bestemme, hvorledes de enkelte ordningerne skal opkræves. Det har ikke været hensigten at gribe for
meget ind i det kommunale selvstyre, men alene at fastsætte minimums- og maksimumskrav (rammer) for at
sikre en mere ensrettet praksis vedrørende affald.
På baggrund af Energistyrelsens udtalelse antages kommunerne at have adgang til at foretage bagudrettet opkrævning for de enkelte affaldsordninger for et antal leverede ydelser over en periode, og at disse krav kan
opkræves og oversendes til inddrivelse samlet. Kommunerne skal specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der foretages bagudrettet opkrævning for, således at skyldner kan identificere de enkelte krav.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen (ikke udtømmende)
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:

2.

-

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. KFRENPG.

-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnement, jf. KFRENAB.

-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering, jf. KFRENEF.

-

Miljøgebyr, jf. KFMILJØ.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Miljøbeskyttelsesloven
Af § 45 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”) fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven eller i regler udstedt i medfør af loven.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger […].
Stk. 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ forskrifter om de kommunale affaldsordningers
omfang og tilrettelæggelse m.v.[…]
Stk. 5 – 7. […]”
Af § 48 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til
1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. dog § 50 a,
2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. § 46 a, og
3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog stk. 8 og § 50 a.
Stk. 2. […]
Stk. 3. Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som er opgjort
i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om
beregningen af gebyret for hver ordning.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning
af gebyrer, herunder regler om fritagelse og om dokumentation for gebyrets sammensætning.
Stk. 5 - 6. […]
Stk. 7. Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår virksomheder, opkræves hos den i CVR-registeret
registrerede ejer af virksomheden.
Stk. 8. […]”
2.2
Affaldsaktørbekendtgørelsen
Af § 3 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (herefter ”affaldsaktørbekendtgørelsen”) fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af
husholdninger og virksomheder i kommunen […].

46

Stk. 2 – 6. […]”
Af § 8 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal etablere ordninger for affald, jf. bekendtgørelse om affald, herunder jord,
som er affald, produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen, jf. dog stk. 2 og 3 og § 10.
[...]
Stk. 2 – 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen beslutter, om en ordning efter stk. 1, etableres som en indsamlings- eller
en anvisningsordning, jf. dog § 10 samt bekendtgørelse om affalds regler om etablering af visse ordninger. En indsamlingsordning kan etableres som en hente- eller en bringeordning.
Stk. 5 - 6. […]”
Af § 10 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde både virksomheder, som er hjemhørende i kommunen, og virksomheder, som ikke er hjemhørende i kommunen, herunder udenlandske virksomheder, adgang til
mindst én genbrugsplads[...]. Der betales for genbrugspladsen efter reglerne i §§ 19-20, hvis tilbuddet
benyttes.
Stk. 2 – 6. […]”
Af § 15 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift
og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk. 2. Gebyrbladet
skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstraomkostninger, som
kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af
borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning
af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder.
Stk. 3. […]
Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVR-registret
registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for hvert p-nummer,
som er registreret i registret.
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Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4, for året hos de virksomheder, som er
beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVRregistret den 1. januar i gebyråret, til grund.”
Af § 16 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning, jf. bekendtgørelse om affald, efter opdelingen i det kommunale budget- og regnskabssystem,
således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene skal dække kommunens omkostninger til
ordningen, jf. lovens § 48, stk. 3. Hvis en ordning omfatter både husholdninger og virksomheder, skal
omkostningerne til ordningen fordeles på henholdsvis husholdninger og virksomheder i overensstemmelse med de omkostninger til håndtering, som henholdsvis husholdninger og virksomheder giver anledning til.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan opkræve et samlet gebyr for alle de ordninger, som en husholdning
eller virksomhed er forpligtet til at betale til. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning dokumentere
fordelingen af omkostningerne på de forskellige ordninger.”
Af § 18 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for dagrenovationslignende affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i kommunen, som er omfattet
af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen. Gebyret skal fastsættes på baggrund af den service, der med ordningen stilles til rådighed for virksomheden, defineret
ved enten vægten af det affald, der hentes, beholdervolumen, tømningsfrekvens eller en kombination
af disse kriterier. Der kan suppleres med yderligere kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds
belastning af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for indsamlingsordninger for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald, jf. bekendtgørelse om affald, hos alle virksomheder i
kommunen, som er omfattet af ordningen. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af
ordningen. Gebyret skal differentieres efter kriterier, der afspejler den enkelte virksomheds belastning
af ordningen.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr for hver indsamlingsordning, som
etableres i kommunen, som ikke er omfattet af stk. 1 og 2 og §§ 19-21. Gebyret skal indeholde omkostninger til administration af ordningen.”
Af § 19 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos de virksomheder, der gør brug af tilbuddet om at aflevere affald på genbrugspladser, jf. § 10, stk. 1. Gebyret skal indeholde alle omkostninger forbundet med ordningen for virksomhederne, herunder omkostninger til administration af ordningen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer, om betalingen for adgangen sker som betaling pr. besøg
eller som betaling af et abonnement eller kombinationer heraf.
Stk. 3. Uanset hvilken model der vælges, skilles farligt affald fra det øvrige affald og afregnes med
hensyntagen til dette affalds behandlingsudgifter.”
Af § 20 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Såfremt kommunalbestyrelsen tilrettelægger ordningen, jf. § 21, som betaling pr. besøg, skal betalingen afspejle den enkelte virksomheds afleverede arter og mængder af affald. Ved betalingen skelnes
som minimum mellem to arter: Farligt affald og andet affald. Til brug for opgørelse af den afleverede
mængde af andet affald, kan der ske vejning af affaldet, opgørelsen kan baseres på størrelsen af det
køretøj, der anvendes ved besøget, herunder om køretøjet har en trailer påmonteret, eller den afleverede mængde kan fastsættes på anden måde.
Stk. 2 - 4. […]”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens §
2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som
har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2.
Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den,
der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure
forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller den, der på
vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
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3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at
kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov nr. 140 af
28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge
eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller andre
særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger
af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers forbrugs- og renovationskrav, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få
fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses
for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk. 2, er
det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på
fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der
er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af fordringstypen er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet
af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne
kræve fordringen betalt. Tidspunktet for, hvornår Fordringshaver kan kræve fordringen betalt, følger af kommunalbestyrelsens bestemmelse herom.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og størrelse
er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller
forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom
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har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de særlige
forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
10) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
11) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
12) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse er
fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i et
forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes.
I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december,
udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den 11. oktober 2017,
indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.
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Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen
udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen
er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en
korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes til inddrivelse.
For fordringer omfattet af denne fordringstype udgør fordringens beløb den til en hver tid værende restgæld
på fordringen på tidspunktet for kravets oversendelse til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.000 kr. Der er afdraget 2.500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er 2.500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
For fordringer omfattet af denne fordringstype angives hovedstolen med et beløb svarende til den oprindelige
bagudrettede opkrævning relateret til dagrenovationslignende affald og øvrige afhentnings-/afleveringsordninger.
På baggrund af fordringshavers praksis, er det mellem parterne aftalt, at hovedstolen ikke kan overstige 50.000
kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 20.000 kr. Der er afdraget 10.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Hovedstolen som skal angives i feltet ”hovedstol” er 20.000 kr.
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4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFRENBU.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet af
øvrige stamdatafelter. Det er aftalt, at feltet er obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil
blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver oversender en entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved fakturanummer.
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.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og
”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Det retlige grundlag fastsætter ikke en fordringsperiode for bagudrettet opkrævning af ydelser.
Det er aftalt, at Fordringshaver angiver den periode, der opkræves bagudrettet betaling for.
Parterne har aftalt, at fordringsperioden kan maksimalt udgøre et år. Fordringsperioden kan godt krydse et
kalenderår.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, som bagudbetalingen vedrører. Feltet ”periode
slut” udfyldes med den sidste dag i perioden, som bagudbetalingen vedrører.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres
som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Bernhard
Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
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Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
Bagudbetalte bidrag kan først opgøres efter udløbet af den periode, fordringen dækker over. Som følge heraf
stiftes fordringen dagen efter periodens udløb.
Fordringshaver skal således udfylde feltet ”stiftelsesdato” med dagen efter periode slut. Stiftelsesdatoen er
sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det følger
af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-,
og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Der ses ikke i lovgivningen at være fastsat forfaldsdato for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaver kan kræve fordringen betalt, er dagen efter periode slut. Forfald er
således sammenfaldende med fordringens stiftelsestidspunkt.
Fordringshaver skal udfylde feltet forfaldsdato med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som skyldner kan
betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage,
vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste
rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste
rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige
betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af
CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner udfyldes med CVR/SE nr. på skyldner.
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4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk
for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres,
men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til
afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning
har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet. Såfremt
fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den
dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved
indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at
fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring.
Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået forlig,
og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige
skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og forlig må kun udfyldes i de
tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt
fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
7) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
8) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
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I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne
kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter
en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne
sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke
kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt .
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFRENBU (Renovation, virksomheder, bagudbetaling)
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

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge Fordringen sendes i
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 50.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
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R_6_17
R_6_18

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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 afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 11.5 – Renovation virksomheder,
aconto/abonnement, efterregulering
(KFRENEF)
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter efterreguleringskrav. Kommunerne 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.
Energistyrelsen har udtalt, at det fra lovgivers side har været tiltænkt at give kommunerne et vist
råderum over, hvordan deres opkrævningspraksis tilrettelægges. Dette som følge af, at kommunerne har argumenteret for, at deres opkrævningsmønster på blandt andet affaldsområdet er en del
af deres ”identitet”. Når kommunalbestyrelsen gives hjemmel til at fastsætte diverse ordninger på
affaldsområdet, vil kommunalbestyrelsen ligeledes kunne bestemme, hvorledes de enkelte ordningerne skal opkræves. Det har ikke været hensigten at gribe for meget ind i det kommunale selvstyre,
men alene at fastsætte minimums- og maksimumskrav (rammer) for at sikre en mere ensrettet praksis vedrørende affald.
På baggrund af Energistyrelsens udtalelse antages kommunerne at have adgang til at foretage efterregulering, og at efterreguleringskravet kan opkræves og oversendes til inddrivelse samlet. Kommunerne skal specificere de enkelte krav i opkrævningen/fakturaen, der foretages efterregulering
for, således at skyldner kan identificere de enkelte krav.
Fordringstypen vil således omfatte efterreguleringskrav for fordringer omfattet af fordringstypen
KFRENAB.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen (ikke udtømmende)
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:
-

Renovation, virksomheder, aconto og abonnement, jf. KFRENAB.

-

Renovation, virksomheder, betaling pr. gang, jf. KFRENPG.

-

Renovation, virksomheder, bagudbetaling, jf. KFRENBU.

-

Miljøgebyr, jf. KFMILJØ.
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2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1

Miljøbeskyttelsesloven

Af § 45 i lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”) fremgår:
”Kommunalbestyrelsen forestår håndteringen af affald, medmindre andet er fastsat i loven
eller i regler udstedt i medfør af loven.
Stk. 2. Miljø- og fødevareministeren fastsætter regler om kommunale affaldsordninger […].
Stk. 3. […]
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter i et regulativ forskrifter om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. […]
Stk. 5 – 7. […]”
Af § 48 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte gebyrer til dækning af udgifter til
1) planlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. dog § 50 a,
2) indsamling og registrering af oplysninger, jf. § 46 a, og
3) forskudsvis dækning af planlagte investeringer på affaldsområdet, jf. dog stk. 8 og § 50 a.
Stk. 2. […]
Stk. 3. Der skal fastsættes særskilt gebyr for hver affaldsordning baseret på de udgifter, som
er opgjort i kommunalbestyrelsens regnskab. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning udlevere oplysninger om beregningen af gebyret for hver ordning.
Stk. 4. Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og
opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse og om dokumentation for gebyrets
sammensætning.
Stk. 5 - 6. […]
Stk. 7. Gebyrer efter stk. 1 skal, for så vidt angår virksomheder, opkræves hos den i CVRregisteret registrerede ejer af virksomheden.
Stk. 8. […]”
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2.2
Affaldsaktørbekendtgørelsen
Af § 3 i bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører
m.v. (herefter ”affaldsaktørbekendtgørelsen”) fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen […].
Stk. 2 – 6. […]”
Af § 15 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal i et gebyrblad fastsætte gebyrer for affaldsplanlægning, etablering, drift og administration af affaldsordninger, jf. lovens § 48, stk. 1, jf. dog lovens § 48, stk.
2. Gebyrbladet skal godkendes af kommunalbestyrelsen og offentliggøres på kommunens
hjemmeside.
Stk. 2 - 3. […]
Stk. 4. Gebyrer efter stk. 1 skal for så vidt angår virksomheder opkræves hos den i CVRregistret registrerede ejer af virksomheden, jf. lovens § 48, stk. 7. Gebyret skal opkræves for
hvert p-nummer, som er registreret i registret.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyret efter stk. 4, for året hos de virksomheder,
som er beliggende i kommunen den 1. januar i gebyråret. Kommunalbestyrelsen skal i sin
fastsættelse af gebyret lægge oplysninger om virksomhedernes branchekode og antal ansatte, som fremgår af CVR-registret den 1. januar i gebyråret, til grund.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer
og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens §
1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges
restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det
offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
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Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller den,
der på vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om
overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov
nr. 140 af 28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på
fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers forbrugs- og renovationskrav, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
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Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af fordringstypen er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Tidspunktet for, hvornår Fordringshaver kan
kræve fordringen betalt, følger af kommunalbestyrelsens bestemmelse herom.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under
de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer
under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
13) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
14) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
15) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom
eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
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”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den
11. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes
til inddrivelse.
For fordringer omfattet af denne fordringstype udgør fordringens beløb den til en hver tid værende
restgæld på fordringen på tidspunktet for kravets oversendelse til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.000 kr. Der er afdraget 2.500 kr. inden fordringen
oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er 2.500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
På baggrund af fordringshavers praksis, er det mellem parterne aftalt, at hovedstolen ikke kan overstige 25.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end
beløbet.
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Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 20.000 kr. Der er afdraget 10.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Hovedstolen som skal angives i feltet ”hovedstol” er 20.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFRENEF.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter. Det er aftalt, at feltet er obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver oversender en entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved
fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode
start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
Det retlige grundlag fastsætter ikke en fordringsperiode for efterreguleringskrav.
Det er aftalt, at Fordringshaver angiver start- og sluttidspunktet som den samlede periode, der foretages efterregulering for.
Parterne har aftalt, at Fordringsperioden kan maksimalt udgøre et år. Fordringsperioden kan krydse
et kalenderår.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, som efterreguleringen vedrører. Feltet
”periode slut” udfyldes med den sidste dag i perioden, som efterreguleringen vedrører.
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4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet
således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
Efterreguleringskrav for et antal aconto opkrævninger kan først opgøres efter udløbet af den periode,
fordringen dækker over. Som følge heraf stiftes fordringen dagen efter periodens udløb.
Fordringshaver skal således udfylde feltet ”stiftelsesdato” med dagen efter periode slut.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret
del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Der ses ikke i lovgivningen at være fastsat forfaldsdato for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaver kan kræve fordringen betalt, er dagen efter periode slut.
Forfald er således lig med fordringens stiftelsestidspunkt.
Fordringshaver skal udfylde feltet ”forfaldsdato” med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke
udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
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Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste
rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner udfyldes med CVR/SE nr. på skyldner.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3,
stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der
henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin
opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været
suspenderet. Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret
indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter
forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Feltet skal således udfyldes med den sidste dato, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og
forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5,
stk. 1, nr. 3.
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Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
9) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
10) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før
fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens
parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer,
der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede
adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en
fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFRENEF (Renovation virksomheder, aconto/abonnement, efterregulering)

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge se- Fordringen sendes i
nest 10 år efter domsdato eller forligsdato
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises
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R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 25.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

R_6_17
R_6_18

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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 afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 11.6 – Opkrævningsrenter, brugerbetaling m.v. (REMILJØ)

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen REMILJØ omfatter renter, der opkræves af Fordringshaver i henhold til § 88, stk. 2,
i lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse med senere ændringer (herefter
”miljøbeskyttelsesloven”) og § 72 i lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (herefter ”husdyrbrugsloven”), jf. § 5 i bekendtgørelsen nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., med senere ændringer (herefter
”brugerbetalingsbekendtgørelsen”).
Renter efter miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2, omfatter alene renter af hovedfordringer, der er
oversendt i henholdsvis fordringstyperne KFMILJØ – Miljøgebyrer samt KFBBSAG – Brugerbetaling,
sagsbehandling m.v.
Fordringer i fordringstypen REMILJØ er renter, som relaterer sig til en hovedfordring. Fordringer i
denne fordringstype skal derfor oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen som en relateret fordring. Fordringstypen må ikke indeholde renter af gebyrer, der er registreret som underfordring til en
hovedfordring.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen REMILJØ omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
2.
2.1

Opkrævningsrente efter renteloven, jf. KFOPREN
Procesrente under opkrævning, jf. KOPRORE
Kommunale morarenter (gebyrloven), jf. REOPKOM
DET RETLIGE GRUNDLAG
Miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven

Af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2, fremgår:
”Ministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der skal betales rente ved manglende eller
for sen betaling af gebyrer opkrævet i henhold til denne lov. Forrentningen sker fra forfaldsdagen for gebyret. Gebyret forrentes med 1,3 pct. i månedlig rente for hver påbegyndt måned
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fra den 1. i den måned, i hvilken gebyret skal betales, dog mindst 50 kr. Ministeren kan, hvor
der foreligger særlige grunde til det, fastsætte andre regler om rente.”
Af husdyrbrugslovens § 72, stk. 2, fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, at der skal betales rente ved manglende eller for sen betaling af gebyrer opkrævet i henhold til denne lov. Forrentningen sker
fra forfaldsdagen for gebyret. Gebyret forrentes med 1,3 pct. månedlig rente for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken gebyret skal betales, dog mindst 50 kr.”

2.2
Brugerbetalingsbekendtgørelsen
I medfør af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 1 og 2, og § 92 er fastsat nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov
om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (herefter ”brugerbetalingsbekendtgørelsen”).
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4 fremgår:
”De i § 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de
virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden
fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2.
Stk. 2. De i § 3 nævnte myndigheder kan opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af
en godkendelses- eller tilladelsesansøgning eller behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, når behandlingen er afsluttet.
Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 5 fremgår:
”Betales brugerbetaling opkrævet efter §§ 3 og 4 ikke rettidigt, skal der betales rente herfor
efter reglerne i § 88, stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om miljøbeskyttelse eller efter reglerne i § 72,
stk. 2, 2. og 3. pkt., i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.”
2.3
Udtalelse fra Miljøministeriet
Miljøministeriet har ved mail af 2. december 2021 og på møde den 18. januar 2022 anført, at det
ikke, ud fra ordlyden af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2 samt forarbejderne hertil, entydigt kan
udledes, hvorvidt der kan beregnes renter fra hovedfordringens forfaldsdato eller fra den 1. i den
måned, hvor hovedfordringen forfalder. Miljøministeriet er derfor af den opfattelse, at der, ud fra et
princip om at anvende den for skyldneren mindst vidtgående fortolkning af miljøbeskyttelseslovens
§ 88, stk. 2, tidligst kan beregnes renter fra hovedfordringens forfaldsdato. Stamdata for fordringstypen REMILJØ er opsat i overensstemmelser med Miljøministeriet udtalelse.
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2.4
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med
tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf.
gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige med
senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som
er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den,
der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette
skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer
(herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller
andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens
§ 1.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
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”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse for, at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for renter for fordringer omfattet af denne fordringstype
er forfaldsdatoen, jf. pkt. 4.8.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under
de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer
under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
16) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
17) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
18) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
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Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et
forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
Det følger af forældelseslovens § 5, stk. 2, at fordring på senere forfaldne renter forældes efter § 3.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den
12. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
3.4
Accessorisk forældelse
Af forældelseslovens § 23 fremgår:
”Ved forældelse mister fordringshaveren sin ret til at kræve opfyldelse.
Stk. 2. Ved forældelse af hovedfordringen bortfalder også krav på rente og lignende ydelse”.
Dette indebærer således, at krav på rente og lignende ydelse bortfalder accessorisk ved forældelse
af hovedfordringen, jf. forældelseslovens § 23, stk. 2.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
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4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes
til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde gebyrer.
Eksempel:
En rentes oprindelige beløb er 200 kr. Der er afdraget 100 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet, som skal angives i feltet ”beløb”, er 100 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2, at gebyret forrentes med 1,3 pct. i månedlig rente
for hver påbegyndt måned fra den 1. i den måned, i hvilken gebyret skal betales, dog mindst 50 kr.
Fordringshaver har oplyst, at renten almindeligvis ikke overstiger 1.000 kr. Hovedstolen må ikke
indeholde gebyrer.
Feltet hovedstol udfyldes med maksimalt 1.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være større end
beløbet.
Eksempel:
En rentes oprindelige beløb er 200 kr. Der er afdraget 100 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Hovedstolen, som skal angives i feltet ”hovedstol”, er 200 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse. I dette tilfælde skal
feltet udfyldes med fordringsart: ”INDR”.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringer, der sendes til inddrivelse i denne fordringstype, skal Fordringshaver angive fordringstypekoden REMILJØ.
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4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter.
Beskrivelsesfeltet for denne fordringstype er ikke obligatorisk.
Det er aftalt, at Fordringshaver ikke udfylder beskrivelsesfeltet.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode
start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2, at renter beregnes fra hovedfordringens forfaldsdato.
Miljøministeriet har ved mail af 2. december 2021 og på møde den 18. januar 2022 anført, at det
ikke ud fra ordlyden af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2 samt forarbejderne hertil entydigt kan
udledes, hvorvidt der kan beregnes renter fra hovedfordringens forfaldsdato eller fra den 1. i den
måned, hvor hovedfordringen forfalder. Miljøministeriet er derfor af den opfattelse, at der, ud fra et
princip om at anvende den for skyldneren mindst vidtgående fortolkning af miljøbeskyttelseslovens
§ 88, stk. 2, tidligst kan beregnes renter fra hovedfordringens forfaldsdato.
Renteberegningen foretages derfor tidligst fra hovedfordringens forfaldsdato. Derudover betales renter pr. påbegyndt måned med en hel måneds rente, uanset at skyldner betaler hovedfordringen midt
i renteperioden.
Fordringsperioden udgør altid én kalendermåned med undtagelse af første renteperiode, jf. nedenfor, der minimum kan udgøre 1 dag og maksimalt 30 dage. Periode start skal således udfyldes med
den første dag i den periode, som renten opkræves for, og periode slut skal således udfyldes med
den sidste dag i den periode, som renten opkræves for.
Første periode
Feltet ”periode start” skal for den første periode udfyldes med dagen efter hovedfordringens forfaldsdato.
Feltet ”periode slut” skal for den første periode udfyldes med den sidste dag i kalendermåneden.
Efterfølgende perioder
Feltet ”periode start” skal for de efterfølgende perioder udfyldes med den 1. i kalendermåneden.
Feltet ”periode slut” skal for de efterfølgende perioder udfyldes med den sidste dag i kalendermåneden.

77

4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen. Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”

Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2, at renter beregnes fra hovedfordringens forfaldsdato.
Stiftelsesdatoen vil således for alle perioder være sammenfaldende med forfaldsdato og periode
start.
Første periode
Feltet ”stiftelsesdato” skal derfor for den første renteperiode udfyldes med dagen efter hovedfordringens forfaldsdato.
Efterfølgende perioder
Feltet ”stiftelsesdato” skal derfor for de efterfølgende renteperioder udfyldes med den 1. i kalendermåneden.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor Fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret
del 1, 6. udg., 2019, Djøf Forlag, s. 157ff.
Det følger af miljøbeskyttelseslovens § 88, stk. 2, at renter beregnes fra hovedfordringens forfaldsdato.
Forfaldsdatoen vil således for alle perioder være sammenfaldende med stiftelsesdato og periode
start.
Første periode
Feltet ”forfaldsdato” skal derfor for den første renteperiode udfyldes med dagen efter hovedfordringens forfaldsdato.
Efterfølgende perioder
Feltet ”forfaldsdato” skal derfor for de efterfølgende renteperioder udfyldes med den første dato i
den måned, som renten vedrører.
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4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den
juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, f.eks. 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser
ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den sidste betalingsdato, hvorpå betaling anses at være rettidig. Sidste rettidige
betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
Det er aftalt, at i de tilfælde, hvor Fordringshaver tilskriver renter umiddelbart inden, at fordringen
sendes til inddrivelse, og skyldner dermed ikke modtager en rykkerskrivelse med en sidste rettidig
betalingsdato på rentefordringen, skal feltet udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med
forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CPR-nr. eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for
fordringen.
Feltet udfyldes med CVR/SE-nr. på skyldneren.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt til, hvilket kommunen kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der
henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
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 forældelse skal således udfyldes med den sidste dato, hvor fordringen er retskraftig.
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Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret
indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter
forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Dertil bemærkes, at krav på rente og lignende ydelse bortfalder, hvis hovedfordringen forældes.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning. Dom og
forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5,
stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
11) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
12) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholds- og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler
vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholds- eller referencebaseret regel ikke er
overholdt.
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Regel

Filterregler for REMILJØ (Opkrævningsrenter, brugerbetaling m.v)

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR" eller "MODR"
Fordringen skal altid være en relateret fordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato uden hensyn til
FOKO-lukkedage
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato
hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

Oprindelig hovedstol skal ligge mellem eller være lig med 50 kr. og 1.000
kr.
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode start

R_6_21
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_12a

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut 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

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

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_8_2
R_10_2

Periodeslutdato for en opkrævningsrentefordring skal ligge før den 1. i
Fordringen afvises
måneden efter hovedfordringens modtagelsesdato
Relateredes Modtagelsesdato skal ligge efter hovedfordrings Forfaldsdato Fordringen afvises

82

Bilag 11.7 – Anmeldelsesgebyr for jordflytning (KFGBJOR)
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1

Beskrivelse af fordringstypen

Fordringstypen KFGBJOR omfatter manglende betaling af gebyr for anmeldelse om flytning af jord
i henhold til § 18, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, gebyrer og -aktører mv (herefter ”affaldsaktørbekendtgørelsen”), jf. § 48, stk. 4, lovbekendtgørelse
nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”).
Gebyret fastsættes af kommunalbestyrelsen og opkræves hos virksomheder, der anmelder flytning
af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret skal dække kommunens omkostninger i forbindelse med
anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord. Anmeldelse og flytning af jord sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015 om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (herefter ”jordflytningsbekendtgørelsen”).
Det kan udledes af fordringshavers hjemmesider, at gebyret for behandling af anmeldelse om jordflytning består af henholdsvis et fast gebyr og et gebyr baseret på medgået tidsforbrug i henhold til
fastsatte timetakster, der skal dække fordringshavers omkostninger forbundet med anmeldelse og
dokumentation ved flytning af jorden.
Fordringer omfattet af denne fordringstyper omfatter fordringshavers samlede omkostninger i forbindelse med virksomheders anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.
Af § 3, nr. 41, i bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald (herefter ”affaldsbekendtgørelsen”) kan udledes, at der ved en virksomhed forstås en juridisk person, som er registreret i CVRregistret. Derudover skal der være er tale om jord, der kan betegnes som erhvervsaffald. Af § 3, stk.
1, nr. 16, i affaldsbekendtgørelsen fremgår, at erhvervsaffald er affald, som er frembragt af virksomheder.
Retsgrundlaget er nærmere beskrevet i afsnit 2.
Afgrænsning af fordringstypen (ikke udtømmende)

1.2

Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:
•
•
•

”Miljøgebyrer” (KFMILJØ)
”Renovation, virksomheder, betaling pr. gang” (KFRENPG)
”Renovation, virksomheder, aconto og abonnement” (KFRENAB)
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•
•

”Renovation, virksomheder, bagudbetaling” (KFRENBU)
”Renovation, virksomheder, aconto/abonnement efterregulering” (KFRENEF)

2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1

Miljøbeskyttelsesloven

Af § 48, stk. 4, i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om principper for fastsættelse og opkrævning af gebyrer, herunder regler om fritagelse og om dokumentation for gebyrets sammensætning.”

2.2

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Af § 18, stk. 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder
flytning af jord, som er erhvervsaffald, i henhold til bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Gebyret skal dække kommunens omkostninger
i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.
Gebyret skal differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog
således at gebyrstørrelsen kan inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen.”

2.3

Jordflytningsbekendtgørelsen

Af § 4 i jordflytningsbekendtgørelsen fremgår:
”Flytning af den i § 2 nævnte jord skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune,
hvor ejendommen, arealet eller anlægget, hvorfra jorden flyttes, er beliggende.
Stk. 2. Den, der som ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden, eller den, der
er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal indgive anmeldelse eller sikre sig, at anmeldelse er sket.”
Af § 9 i jordflytningsbekendtgørelsen fremgår:
”Anmeldelsen skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen. Elektronisk anmeldelse skal enten være forsynet med digital signatur eller anden identifikation, der efter kommunalbestyrelsen anvisning er tilstrækkelig for modtagelse af den pågældende elektroniske
anmeldelse. Anmeldelse skal ske på det af kommunalbestyrelsen udarbejdede skema, jf. §
15. Følgende oplysninger angives, jf. dog stk. 2:
1) Navn og hovedadresse på den kommune hvorfra flytning af jorden påbegyndes.
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2) Navn og adresse på anmelderen, navn på kontaktperson samt telefonnummer, faxnummer og e-mail-adresse, hvis det foreligger.
3) Oplysning om:
a) Jorden er forurenet.
b) Jorden er fra en ejendom, der er kortlagt.
c) Jorden er fra en del af en ejendom, der er kortlagt.
d) Jorden er fra et areal, som anvendes som offentlig vej.
e) Jorden er fra et areal, der er omfattet af områdeklassificeringen.
f) Jorden er fra et godkendt modtageanlæg.
4) Ejernavn, adresse og matrikelnummer for det areal, den eller de ejendomme eller det
vejareal, hvorfra jorden forventes flyttet.
5) Hvor store jordmængder, der forventes flyttet.
6) Analyseresultater og kategorisering, jf. § 10. Hvis jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, uden at jorden på forhånd er analyseret, oplyses om kendskab til forurenende
aktiviteter, der kan have forurenet jorden.
7) Forventet tidspunkt for flytning, eventuelt flere tidspunkter, hvis flytningen forventes udført
over en længere periode.
8) Såfremt transportøren kendes på anmeldetidspunktet: Transportørens navn, adresse og
CVR-nummer.
9) Ejernavn og adresse og matrikelnummer for det areal hvortil jorden forventes flyttet, herunder såvel midlertidigt oplag, som det blivende oplag, eller anmodning om at kommunalbestyrelsen anviser et modtagested.
10) Hvorledes jorden forventes håndteret hos modtager, og henvisning til foreliggende dokumentation for, at dette kan ske i overensstemmelse med gældende regler, eller om jorden
ønskes anvist som affald.
11) Om der er tale om en akut jordflytning, idet der vedlægges dokumentation for dette.
12) Om der er tale om en flytning af jord umiddelbart efter anmeldelsen fra et kortlagt areal
til et godkendt modtageanlæg, jf. § 6, stk. 1, og dokumentation for kommunalbestyrelsens
godkendelse af plan for jordens håndtering.
Stk. 2. Anmeldelse efter § 6, stk. 3, skal være skriftlig, dateret og underskrevet af anmelderen
samt indeholde oplysning om navn og adresse på anmelderen og beliggenheden af den
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ejendom eller det vejareal, hvorfra jorden er flyttet. Anmeldelse efter § 8, stk. 1, skal ikke
indeholde oplysninger efter stk. 1, nr. 4 og 6.”

2.4

Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges
restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det
offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den,
der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette
skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.

3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved lov
nr. 140 af 28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på
fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.

86

Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.

3.1

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor
som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen
for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor
Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.

3.2

Forældelsesfristens længde

Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under
de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer
under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
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For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig,
dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom
eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.

3.3

Beregning af forældelsesdato

Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober
2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.

4.

STAMDATAFELTER

88

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.

4.1

Beløb

Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 750 kr. Der er afdraget 100 kr. inden fordringen oversendes til
Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 650 kr.

4.2

Hovedstol

Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Det kan udledes af fordringshavers hjemmesider, at det faste gebyr i størrelsesorden udgør ca. 150
kr. Derudover kan det udledes at timetaksten udgør ca. 600 kr. Ligeledes synes det af fremgå af
fordringshavers hjemmesider, at fordringshaver normalt anvender ca. 15 til 30 minutter til behandling
af en anmeldelse.
Som følge af ovenstående kan feltet ”hovedstol” maksimalt udfyldes med et beløb på 750 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end
beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 750 kr. Der er afdraget 100 kr. inden fordringen oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 750 kr.

4.3

Fordringsart

Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
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4.4

Fordringstypekode

Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFGBJOR.

4.5

Beskrivelse

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.
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er feltet er obligatorisk for
denne fordringstype.
Fordringshaver skal i fordringens beskrivelsesfelt angive en entydig identifikation, eksempelvis ved
angivelse af fakturanummer eller lignende.

4.6

Fordringsperiode

Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode
start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
De nærmere krav til indholdet af anmeldelsen fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens § 9, herunder at anmeldelsen som hovedregel sker elektronisk. Derudover kan det af fordringshavers hjemmesider udledes, at gebyret for behandling af anmeldelse om jordflytning består af henholdsvis et
fast gebyr og et gebyr baseret i henhold til medgået tidsforbrug i henhold til fastsatte timetakster, der
skal dække fordringshavers samlede omkostninger forbundet med anmeldelse og dokumentation
ved flytning af jorden. Ligeledes synes det at fremgå af fordringshavers hjemmesider, at fordringshaver normalt anvender ca. 15 til 30 minutter til behandling af en anmeldelse.
Fordringens samlede periode udgør perioden fra modtagelse af anmeldelse til færdigbehandlingen
heraf. Af fordringshavers hjemmesider fremgår, at behandlingstiden forventelig er op til 10 arbejdsdage.
Fordringstypen indeholder fordringer, der kan relatere sig til en enkelt dato (”punkt i tid”) og fordringer, der kan strække sig over flere datoer (periode). Feltet ”Periode start” udfyldes med den dato,
hvor fordringshaver modtager anmeldelse om jordflytning. Feltet ”Periode slut" udfyldes med den
dato, hvor fordringshaver endeligt har færdigbehandlet anmeldelsen for flytning af jord.
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Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt,
udfyldes ”Periode start” og ”Periode slut” med samme dato.

4.7

Stiftelsesdato

Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår.
Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side
153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Stiftelsesdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag.
De nærmere krav til indholdet af anmeldelsen fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens § 9, herunder at anmeldelsen kan ske elektronisk. Det fremgår endvidere af § 18, stk. 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen, at gebyret skal dække fordringshavers omkostninger i forbindelse med anmeldelse og
dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.
Fordringen anses for stiftet den dag, hvor fordringshaver modtager anmeldelse vedrørende flytning
af jord. Feltet ”Stiftelsesdato” skal derfor udfyldes med den dato, hvor fordringshaver modtager anmeldelse vedrørende flytning af jord.
Stiftelsesdatoen er sammenfaldende med ”Periode start”.

4.8

Forfaldsdato

Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1.
del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Forfaldsdatoen følger ikke eksplicit af det retlige grundlag.
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De nærmere krav til indholdet af anmeldelsen fremgår af jordflytningsbekendtgørelsens § 9, herunder at anmeldelsen kan ske elektronisk. Det fremgår endvidere af § 18, stk. 5 i affaldsaktørbekendtgørelsen, at gebyret skal dække fordringshavers omkostninger i forbindelse med anmeldelse og
dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald.
Fordringen anses for at forfalde den dag, hvor fordringshaver har færdigbehandlet anmeldelsen for
flytning af jord. Feltet ”Forfaldsdato” skal derfor udfyldes med den dato, hvor fordringshaver endeligt
har færdigbehandlet anmeldelsen.
Forfaldsdatoen er sammenfaldende med ”Periode slut”.

4.9

Sidste rettidige betalingsdato

Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den
juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser
ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste
rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.

4.10

Identifikation af skyldner

Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CPR-nr. eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for
fordringen.
Det fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, at gebyret opkræves hos virksomheder.
Feltet udfyldes med CVR/SE-nr. på skyldneren.

4.11

Forældelsesdato
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Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3,
stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år. Se hertil afsnit 3 om forældelsesregler.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket kommunen kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer som udgangspunkt til forfaldstidspunktet. For denne fordringstype beregnes forældelse ud fra et forsigtighedsprincip fra stiftelsen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin
opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været
suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der generelt gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere
end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes
efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

4.12

Domsdato og forligsdato

Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan
medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse.
Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt
er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens
§ 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
13) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
14) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
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Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.

5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før
fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens
parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer,
der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede
adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en
fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.

Regel

Filterregler for KFGBJOR (Anmeldelsesgebyr for jordflytning)

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_4_1

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
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Stiftelsesdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Stiftelsesdato med hensyn til
FOKO-lukkedage
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato
hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 750 kr.

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b
R_2_1
R_2_7
R_2_8
R_3_1

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_7
R_6_8
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Periode slut

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 19 dage efter Periode start

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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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Bilag 11.8 – Brugerbetaling, sagsbehandling
m.v. (KFBBSAG)
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1

Beskrivelse af fordringstypen

Fordringstypen KFBBSAG omfatter manglende særskilt brugerbetaling for behandling af en godkendelses- eller tilladelsesansøgning eller behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller bekendtgørelse om miljøkrav for
mellemstore fyringsanlæg, når behandlingen er afsluttet, jf. § 4, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1519 af
29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov
om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (herefter ”brugerbetalingsbekendtgørelsen”), jf. § 88, stk. 1 i lovbekendtgørelsen nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse med senere ændringer (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”) og § 72 i lovbekendtgørelse nr. 520
af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. med senere ændringer (herefter ”husdyrbrugsloven”).
Brugerbetalingen omfatter betaling for de i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 3 nr. 1-5 nævnte opgaver.
Fordringstypen omfatter ikke gebyr i forbindelse med gennemførelse af miljøtilsyn mv, jf. § 4, stk. 1
i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Disse fordringer skal oversendes i fordringstypen KFMILJØ - Miljøgebyrer.
Det retlige grundlag er nærmere beskrevet i afsnit 2.
Afgrænsning af fordringstypen (ikke udtømmende)

1.2

Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringer:
•
•
•
•
•
•

2.

”Renovation, virksomheder, aconto og abonnement” (KFRENAB)
”Renovation, virksomheder, bagudbetaling” (KFRENBU)
”Renovation, virksomheder, aconto og abonnementsordninger, efterregulering” (KFRENEF)
”Renovation, virksomheder, betaling pr. gang” (KFRENPG)
”Miljøgebyrer” (KFMILJØ)
”Anmeldelsesgebyr for jordflytning” (KFGBJOR)

DET RETLIGE GRUNDLAG
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2.1

Miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven

Af § 88, stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af
myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.
Stk. 2 – 4. (…)”
Af § 72, stk. 1 i husdyrbrugsloven fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om gebyrer til hel eller delvis dækning af
myndighedernes omkostninger ved administration og tilsyn i forbindelse med loven.
Stk. 2. (…).”

2.2

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Af § 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”Godkendelsesmyndigheder og tilsynsmyndigheder opkræver efter de takster og nærmere
regler, der er anført i bilag 2, brugerbetaling som bidrag til dækning af myndighedens omkostninger i forbindelse med:
Nr. 1 godkendelse og andre opgaver efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse,
Nr. 2 Godkendelse efter kapitel 3 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. og lov
om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug og opgaver efter kapitel 4 i lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v.,
Nr. 3 Tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i
tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år,
Nr. 4 Behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller,
Nr. 5 Behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg,
Nr. 6 – 7 (…).”
Af § 4 i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
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”De i § 3 nævnte myndigheder opkræver hvert år i november måned brugerbetaling fra de
virksomheder m.v., hvor myndigheden har udført brugerbetalingspligtige opgaver i perioden
fra 1. november i det foregående år til 1. november i det indeværende år, medmindre brugerbetalingen allerede er opkrævet, jf. stk. 2.
Stk. 2 De i § 3 nævnte myndigheder kan opkræve særskilt brugerbetaling for behandling af
en godkendelses- eller tilladelsesansøgning eller behandling af anmeldelse efter bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, når behandlingen er afsluttet.
Stk. 3 Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2 om ”Takster og nærmere regler for brugerbetaling”, afsnit 1 (Takster), fremgår:
”For tid anvendt af miljømedarbejdere på de i § 1 nævnte opgaver betales en takst pr. time.
Denne takst var 427,00 kr. pr. time i 2020. Herefter reguleres taksten årligt på grundlag af de
senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale om kommunernes økonomi. Miljøstyrelsen beregner hvert år den nye takst og offentliggør denne på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Ved opkrævningen anvendes
den PL-regulerede takst, der er gældende for det tidspunkt, hvor tidsforbruget har fundet
sted.
For fremmede tjenesteydelser til brug for de i § 1 nævnte opgaver betales 57,79 pct. af regningsbeløbet excl. moms.
For godkendelses- eller tilladelsespligtige husdyrbrug m.v. omfattet af lov om husdyrbrug og
anvendelse af gødning m.v. og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug fastsættes brugerbetalingen for godkendelses- eller tilladelsesarbejdet efter henholdsvis § 16 a eller § 16
b eller efter de tidligere gældende regler i § 11 eller § 12 dog til 80 pct. af det samlede beløb,
der følger af ovennævnte takster.”
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2 om ”Takster og nærmere regler for brugerbetaling”, afsnit 3 (Opgørelse af myndighedens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning), fremgår bl.a.:
”Til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som miljømedarbejderne anvender på de
relevante aktiviteter, jf. afsnit 2.
Tidsforbruget opgøres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbrug på under 15 minutter på
en dag registreres således ikke.
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(…).”

2.3

Overdragelse af fordringer til inddrivelse

Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige med
senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som
er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den,
der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette
skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.

3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer
(herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller
andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens
§ 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1

Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af fordringstypen er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen.
Forfaldsdato for denne fordringstype fastsættes af Fordringshaver, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4, stk. 3, hvoraf fremgår:
”Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Forfaldsdatoen afhænger således af den af Fordringshaver fastsatte forfaldsdato.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.

3.2

Forældelsesfristens længde

Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
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Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under
de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer
under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
19) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
20) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
21) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom
eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.

3.3

Beregning af forældelsesdato

Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den
12. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.

4.

STAMDATAFELTER
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På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.

4.1

Beløb

Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes
til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 20.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen oversendes
til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”Beløb” angive 15.000 kr.

4.2

Hovedstol

Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Timeprisen for behandling efter brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4, stk. 2, fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 1 (Takster). Timesatsen reguleres årligt på grundlag af de
senest offentliggjorte PL-reguleringssatser, der offentliggøres af Finansministeriet i den årlige aftale
om kommunernes økonomi. Timesatsen er 433, 41 kr. for 2021.
Feltet ”Hovedstol” kan maksimalt udfyldes med 20.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end
beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 20.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen oversendes
til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”Hovedstol” angive 20.000 kr.

4.3

Fordringsart

Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
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4.4

Fordringstypekode

Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFBBSAG.

4.5

Beskrivelse

Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er feltet er obligatorisk for
denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender 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.
Fordringshaver skal i fordringens beskrivelsesfelt angive en entydig identifikation, eksempelvis ved
angivelse af fakturanummer eller lignende.

4.6

Fordringsperiode

Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”Periode
start” og ”Periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
Af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 4, stk. 2 fremgår, at der kan opkræves særskilt brugerbetaling
for behandling af en godkendelses- eller tilladelsesansøgning eller behandling af anmeldelse efter
bekendtgørelse om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller eller bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, når behandlingen er afsluttet.
Fordringshaver har oplyst, at der anvendes mellem 6 - 30 timer på behandling af f.eks. en godkendelse.
Fordringstypen indeholder således fordringer, der kan relatere sig til en enkelt dato (”punkt i tid”) og
fordringer, der kan strække sig over flere datoer (periode).
Feltet ”Periode start” skal derfor udfyldes med den dato, hvor Fordringshaver påbegynder behandlingen. Feltet ”Periode slut" skal derfor udfyldes med den dato, hvor Fordringshaver afslutter behandlingen.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt,
udfyldes ”Periode start” og ”Periode slut” med samme dato.
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4.7

Stiftelsesdato

Stamdatafeltet ”Stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår.
Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Stiftelsesdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Det kan dog udledes af de i brugerbetalingsbekendtgørelsens § 3 nr. 1-5, nævnte lov og bekendtgørelser, at virksomheder skal anvende
digitale selvbetjeningsplatforme til brug for indsendelse af en anmodning om behandling til de i § 3
nævnte myndigheder.
Fordringen antages derfor at være stiftet på den dato, hvor Fordringshaver modtager en anmodning
om behandling via de digitale selvbetjeningsplatforme.
Feltet ”Stiftelsesdato” skal derfor udfyldes med den dato, hvor Fordringshaver har modtaget en anmodning om behandling via de digitale selvbetjeningsplatforme.
Stiftelsesdatoen kan senest være sammenfaldende med periode start. Såfremt sagsbehandlingen
påbegyndes samme dag, som anmodningen er modtaget af Fordringshaver, vil stiftelsesdatoen
være sammenfaldende med periode start.

4.8

Forfaldsdato

Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen: Obligationsret del
1, 6. udg., 2019, Djøf Forlag, s. 157ff.
Af § 4, stk. 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”Stk. 3. Myndigheden fastsætter forfaldsdatoen for brugerbetalingen, jf. stk. 1 og 2.”
Forfaldsdatoen afhænger således af den af kommunen fastsatte forfaldsdato. Såfremt kommunen
har fastsat en forfaldsdato, skal denne angives i feltet ”Forfaldsdato”. Feltet ”Forfaldsdato” udfyldes
derfor med den af kommunen fastsatte forfaldsdato.
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Såfremt der af kommunen ikke er fastsat en særskilt forfaldsdato, regnes forfaldsdatoen fra den
dato, hvor Fordringshaver har afsluttet behandlingen. I disse tilfælde vil forfaldsdatoen være sammenfaldende med periode slut. Feltet ”Forfaldsdato” udfyldes derfor med datoen for ”Periode slut”.
Der er på fordringstypen opsat en filteregel, således at forfaldsdatoen skal være sammenfaldende
med periode slut datoen. Filterreglen er opsat til afvisning når forfaldsdatoen ikke er sammenfaldende med periode slut. Denne filterregel er opsat ud fra en forsigtighedsvurdering, således at forfaldstidspunktet ikke udfyldes med et senere tidspunkt, end det tidligste tidspunkt kommunen kræve
fordringen betalt. Såfremt filtereglen ikke stemmer overens med kommunens opkrævningspraksis,
og dermed skaber udfordringerne i forhold til indsendelse af korrekt stamdata, skal Gældsstyrelsen
kontaktes med henblik på at ændre filterreglen.

4.9

Sidste rettidige betalingsdato

Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den
juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser
ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste
rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.

4.10

Identifikation af skyldner

Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CPR-nr. eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for
fordringen.
Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 2, afsnit 3 (Opgørelse af myndighedens tidsforbrug og specifikationskrav til opkrævning), at til brug for opgørelsen af det tidsforbrug, som udløser brugerbetaling, foretages en registrering i forhold til den enkelte virksomhed af den tid, som
miljømedarbejderne anvender på de relevante aktiviteter.
Feltet udfyldes med CVR/SE-nr. på skyldneren.

4.11

Forældelsesdato
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Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3,
stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der
henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin
opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været
suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der generelt gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere
end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes
efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

4.12

Domsdato og forligsdato

Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan
medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse.
Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt
er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens
§ 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
15) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
16) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.

5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før
fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens
parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer,
der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede
adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en
fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFBBSAG (Brugerbetaling, sagsbehandling
m.v.)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes
i høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato uden
hensyn til FOKO-lukkedage

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes
i høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 20.000 Fordringen sendes
kr.
i høring

R_4_4
R_4_7

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

R_5_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato

Fordringen afvises
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R_5_2

Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

Fordringen afvises

R_6_7
R_6_8

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Periode slut

Fordringen afvises

R_6_16
R_6_19
R_6_20

Stiftelsesdato skal senest ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 2 måneder efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes
i høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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 afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_3
R_6_1

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 11.9 – Selvhjælpshandlinger, miljøbeskyttelsesloven (KFSHMBL)
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen KFSHMBL omfatter manglende betaling for tilsynsmyndighedens foretagelse af nødvendige foranstaltninger på den ansvarliges regning, jf. § 69, stk. 1, nr. 4, § 70, stk. 1 eller § 70, stk.
2, i lov nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (herefter ”miljøbeskyttelsesloven”).
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, nr. 4, kan tilsynsmyndigheden lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den af tilsynsmyndigheden fastsatte frist i påbuddet
er udløbet.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 1, skal tilsynsmyndigheden, i tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretage det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning.
Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 70, stk. 2, kan tilsynsmyndigheden, til forebyggelse af en situation
som beskrevet i stk. 1, foretage det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det
gælder dog ikke, hvis den ansvarlige virksomhed på ejendommen er i drift, eller hvis de nødvendige
foranstaltninger kan iværksættes efter anden lovgivning.
Det følger af miljøbeskyttelseslovens kap. 9, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndighed. Af side 1073 i miljøbeskyttelsesloven med kommentarer af Gorm Møller, 2. udgave (herefter
”kommenteret miljøbeskyttelseslov”) fremgår, at den ansvarlige må forstås som den, der ”efter offentligretlige regler kan være adressat for et lovligt påbud efter loven”.
Udgifter/omkostninger til gennemførelse af de nødvendige foranstaltninger, som tilsynsmyndigheden i det konkrete tilfælde har truffet beslutning om skal foretages, anses for at udgøre en samlet
fordring, der kan oversendes til inddrivelse.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Miljøbeskyttelsesloven
Af § 65 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Kommunalbestyrelsen fører generelt tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med
hjemmel i loven, overholdes.
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen fører endvidere tilsyn med, at
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påbud og forbud efterkommes,
vilkår fastsat i forbindelse med godkendelser og tilladelser overholdes, og
miljøkrav fastsat i en aftale efter § 10, stk. 2, overholdes.
Stk. 3 Kommunalbestyrelsen er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager om forureninger eller ved risiko for forureninger, der er en følge af ophørt virksomhed, jf. dog § 66, stk.
3.
Stk. 4 Kommunalbestyrelsen videresender sager om overtrædelse af afgørelser, jf. stk. 2,
som miljø- og fødevareministeren har truffet, til miljø- og fødevareministeren. Ministeren træffer i så fald afgørelse i sagen i overensstemmelse med lovens øvrige bestemmelser.”
Af § 66 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Miljø- og fødevareministeren overvåger miljøtilstanden i omgivelserne.
Stk. 2 Ministeren fører tilsyn som nævnt i § 65, stk. 1 og 2, med bestående listevirksomheder,
herunder med disses direkte udledninger af spildevand til vandløb, søer eller havet, hvis godkendelseskompetencen efter regler om godkendelse af listevirksomheder, jf. § 40, er henlagt
til ministeren.
Stk. 3 Ministeren er endvidere tilsynsmyndighed, jf. §§ 68-70, i sager omfattet af § 65, stk. 4,
og ved forureninger eller risiko for forureninger, der er en følge af tidligere virksomhedsdrift,
som ministeren havde tilsyn med.
Stk. 4 Ministeren fører endvidere tilsyn med spildevandsudledninger fra spildevandsforsyningsselskaber, der er omfattet af § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.”

Af § 68 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”Tilsynsmyndigheden skal foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har
underordnet betydning.”
Af § 69 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”I de i § 68 nævnte situationer skal tilsynsmyndigheden meddele den for forholdet ansvarlige,
at det ulovlige forhold skal bringes til ophør. I den forbindelse kan tilsynsmyndigheden
1) forbyde fortsat drift og eventuelt forlange virksomheden fjernet,
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2) påbyde den ansvarlige at genoprette den hidtidige tilstand,
3) påbyde producenten eller importøren at tilbagetage et ulovligt produkt eller en ulovlig vare
fra markedet og
4) lade påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning, når den fastsatte frist
er udløbet.
Stk. 2. Såfremt tilsynsmyndigheden konstaterer, at en virksomhed ikke overholder de miljøkrav, som den er indgået på eller har fået pålagt i medfør af en aftale efter § 10, skal tilsynsmyndigheden indberette dette til miljø- og fødevareministeren samt sende kopi af indberetningen til den eller de for aftalens gennemførelse ansvarlige.
Stk. 3. Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ
myndighed.”
Af § 70 i miljøbeskyttelsesloven fremgår:
”I tilfælde af overhængende alvorlig fare for sundheden og i tilfælde, hvor øjeblikkelige indgreb er påkrævet for at afværge væsentlig forurening eller forureningens udbredelse, foretager tilsynsmyndigheden det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning.
Stk. 2 Til forebyggelse af en situation som beskrevet i stk. 1 kan tilsynsmyndigheden foretage
det nødvendige uden påbud og for den ansvarliges regning. Det gælder dog ikke, hvis den
ansvarlige virksomhed på ejendommen er i drift, eller hvis de nødvendige foranstaltninger
kan iværksættes efter anden lovgivning.
Stk. 3 Tilsynsmyndighedens afgørelser efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.”

2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges
restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det
offentlige.
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Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af
Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den,
der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette
skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2,
stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler.
Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
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Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor
som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen
for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor
Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag,
hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist
fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold,
er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre
bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under
de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer
under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig
forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
4) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
5) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
6) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig,
dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og
størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller
forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom
eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
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3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen
regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober
2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag,
hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december.
Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at
begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og
Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 250.000 kr. Der er afdraget 100.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 150.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Det kan udledes af Østre Landsrets deldom i MAD 1997.894 Ø og Vestre Landsrets dom af 8. juni
1990, at størrelsen på de omkostninger, der afholdes, afhænger af den type af foranstaltninger, der
er nødvendig at foretage.
Feltet ”Hovedstol” må maksimalt udfyldes med 250.000 kr.
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Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end
beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.

Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 250.000 kr. Der er afdraget 100.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 250.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos
Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFSHMBL.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er feltet er obligatorisk for
denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender 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.
Fordringshaver skal i fordringens beskrivelsesfelt angive en entydig identifikation, eksempelvis ved
angivelse af fakturanummer eller lignende.
Fordringshaver indestår for, at fakturaen eller lignende indeholder den nødvendige specifikation af
de enkelte afholdte udgifter/omkostninger.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode
start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter
”periodens længde”).
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Af miljøbeskyttelseslovens §§ 69 og 70 fremgår, at nødvendige foranstaltninger gennemføres på
den ansvarliges regning. Det antages således at bero på konkrete omstændigheder, hvor lang tid
det tager at foretage de nødvendige foranstaltninger.
Fordringstypen indeholder derfor fordringer, der kan relatere sig til både en enkelt dato (”punkt i tid”)
og fordringer, der kan strække sig over flere datoer (periode).
Feltet ”Periode start” skal derfor udfyldes med den dato, hvor Fordringshaver påbegynder de nødvendige foranstaltninger. Feltet ”Periode slut" skal udfyldes med den dato, hvor Fordringshaver har
færdiggjort de nødvendige foranstaltninger.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt,
udfyldes ”Periode start” og ”Periode slut” med samme dato.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”Stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt
defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår.
Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Stiftelsesdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Det fremgår dog af miljøbeskyttelseslovens §§ 69 og 70, i hvilke tilfælde, tilsynsmyndigheden kan og skal foretage nødvendige foranstaltninger på den ansvarliges regning.
Som følge af ovenstående anses fordringer omfattet af denne fordringstype for stiftet den dag, hvor
tilsynsmyndighedens træffer beslutning om at foretage de nødvendige foranstaltninger.
Feltet "Stiftelsesdato" skal derfor udfyldes med den dato, hvor tilsynsmyndigheden træffer beslutning
om at foretage de nødvendige foranstaltninger.
Stiftelsesdatoen kan senest være sammenfaldende med periode start. Såfremt sagsbehandlingen
påbegyndes samme dag, som tilsynsmyndigheden træffer beslutning om at foretage nødvendige
foranstaltninger, vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet
følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Iversen, Torsten: Obligationsret del
1, 6. udg., 2019, Djøf Forlag, s. 157ff.
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Forfaldsdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Det fremgår dog af miljøbeskyttelseslovens §§ 69 og 70, i hvilke tilfælde, tilsynsmyndigheden kan og skal foretage nødvendige foranstaltninger på den ansvarliges regning.
Som følge af ovenstående anses fordringer omfattet af denne fordringstype for at forfalde den dag,
hvor tilsynsmyndighedens har færdiggjort de nødvendige foranstaltninger.
Feltet "Forfaldsdato" skal derfor udfyldes med datoen, hvor tilsynsmyndighedens har færdiggjort de
nødvendige foranstaltninger. Forfaldsdatoen er således sammenfaldende med periode slut.
Feltet "Forfaldsdato" skal derfor udfyldes med "Periode slut".
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den
juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser
ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog
være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste
rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter
for fordringen.
Det fremgår af side 1073 i kommenteret miljøbeskyttelseslov, at den ansvarlige må forstås som den,
der ”efter offentligretlige regler kan være adressat for et lovligt påbud efter loven”.
Skyldner skal således identificeres som de fysiske eller juridiske personer, der er ansvarlige.
Feltet "Identifikation af skyldner" skal derfor udfyldes med CPR-nr. eller CVR/SE-nr.
Hvis skyldner ikke har et CPR-nr. eller CVR/SE-nr., skal fordringshaver rette henvendelse til Gældsstyrelsen med anmodning om et AKR-nr. Fordringshaver skal i disse tilfælde angive dette AKR-nr.
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4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3,
stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år. Se hertil afsnit 3 om forældelsesregler.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket kommunen kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der
henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin
opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været
suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der generelt gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere
end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes
efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan
medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse.
Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt
er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens
§ 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
17) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
18) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede
adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en
fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFSHMBL (Selvhjælpshandlinger, miljøbeskyttelsesloven)

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_4_1

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
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato uden hensyn til
FOKO-lukkedage
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato
hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 250.000 kr.

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1

R_5_1
R_5_2
R_5_3

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_6_1

Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises

R_6_7
R_6_8
R_6_16
R_6_19
R_6_20

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Periode slut

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal senest ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 13 dage efter Periode start

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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