
 

 

 

Notat 

 Dato: 23-09-2021 

Sagsnr: 09.08.15-G01-2-21 

By-, Kultur- og Miljøstaben 

 

Gebyr for flytning af jord, som er affald 

Forvaltningen foreslår et kommunalt gebyr for anvisning af jord sammensat og opkrævet som føl-

ger: 

Grundtakst er på 668 kr. Dette omfatter et standardtidsforbrug på 1 time pr. anmeldelse svarende 

til det forventede samlede tidsforbrug til journalisering, vurdering af analyser, evt. tilsyn og slutkon-

trol for anmeldelser, der i det væsentlige er i orden. Fakturering og opkrævning er omfattet af 

grundtaksten. 

Der håndteres årligt omkring 450 jordflytninger og det vurderes ca. halvdelen af disse vil kræve 

ekstra tidsforbrug.   

Mere krævende jordflytninger pålægges et ekstra administrationsgebyr pr. påbegyndt 30 minutter 

fastsat til 220 kr. 

Beregningen af gebyrerne fremgår herunder: 

Gebyrfor flytning af jord, hele kr.  Timepris Halv time 

Løn - sagsbehandling (konkret beregning)            355                178     

Overhead (ca. 22. t.kr. pr. år. pr. sagsbehandler)              11                     6     

IT-system (85 t.kr. pr. år, 450 sager)            190      

Indirekte omkostninger (20 pct. af ovenstående)            111                  37     

   

I alt 668  220  

 

 

 



 

 

Gebyret vurderes at efterleve affaldsaktørbekendtgørelsens § 18, stk. 5, hvor det fremgår at: 

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og opkræve et gebyr hos virksomheder, der anmelder flyt-

ning 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 differentie-

res, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse, dog således at gebyrstørrelsen kan 

inddeles i faste gebyrtrin fastsat af kommunalbestyrelsen. 

Grundtaksten er fastsat med udgangspunkt i Frederiksbergs Kommunes forventede faktiske ud-

gifter, som også ligger på niveau med, hvad øvrige kommuner forventer at opkræve.  

Der er rettet forespørgsler til følgende kommuner: 

• Herlev: Der forventes opkrævet en timepris på 715 kr.  

• Gladsaxe: Der forventes opkrævet en timepris på ca. 650 kr.  

• Ballerup: Der forventes opkrævet en timepris på 684 kr.  

• Lyngby-Taarbæk: Der forventes opkrævet følgende timepriser:   

612 kr. for 1. time  

2.152 kr. for 1-5 timer 

612 kr. for over 5 timer 

 

Jakob Johansson Jørgensen (jajo11) 

Specialkonsulent 

  
 


