
 

 

 

 

Ansøgning om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr 

Ifølge § 60, stk. 4 i Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 1309 af 18. december 2012 om affald). 

 

Sådan søger du om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr og/eller eftergi-

velse af ubetalte krav 

 

Der kan med dette skema ansøges om følgende: 

 

A. Fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyr, som er betalt efter den 7. december 
2017 (dvs. tilbagebetaling) 

B. Eftergivelse af ubetalte krav 

 

OBS: Det er kun stadig aktive virksomheder, som ikke havde en egentlig affaldsproduktion i 

de/det pågældende gebyrår, der kan få fritagelse. Virksomheden må derfor ikke være ophørt. 

 

Blanketten skal udfyldes og sendes til kommunen på industri@aabenraa.dk. 

 

Sammen med den udfyldte blanket bør du sende anden dokumentation for eller redegørelse for, 

at virksomheden ikke producerede affald i det/de pågældende år. Det kan eksempelvis være 

kopi af betalt ejendomsskattebillet, hvis virksomheden er beliggende i privat bolig eller kopi af 

lejekontrakt, hvor udgifter til affaldshåndtering er beskrevet, hvis virksomheden er beliggende i 

kontorfællesskab. 

 

Det er Aabenraa Kommune, som afgør, om den fremsendte begrundelse og evt. dokumentation 

er tilstrækkelig til at få fritagelse efter denne bestemmelse. 

 

Ansøgningsfristen er den 1. januar 2023. 

 

Ansøgninger, som modtages efter ovenstående frist, vil blive afvist. 

 

Oplysninger om ansøgningsårsag og virksomheden: 

 

Alle nedenstående skemaer skal udfyldes. 

 

Angiv ansøgningsårsag Angiv gebyrår Sæt kryds 

A. Fritagelser for betaling af erhvervsaffaldsgebyr. 

Gebyrer betalt efter 7. december 2017 

  

B. Eftergivelse af ubetalte krav uanset gebyrår   

Virksomhedsoplysninger de/det pågældende gebyrår, der søges om fritagelse/efter-

givelse for. 

CVR-nr.  

P-nr.  

Firmanavn  

Adresse  

Branchekode  

Virksomhedsform  

mailto:industri@aabenraa.dk


 

 

 

 

 

 
 

 Side 2 af 2 

 

For at få fritagelse efter § 60, stk. 4 om at ”virksomheden har ikke en egentlig affaldsproduk-

tion” skal du sandsynliggøre, at din virksomhed ikke producerede affald ved at beskrive virk-

somhedens aktiviteter o. lign i nedenstående skema. 

 

Såfremt du har nogen former for dokumentation, kan du medsende dette sammen med denne 

ansøgningsblanket.  

 

Er virksomheden stadig aktiv? Sæt kryds 

Ja  

Nej  

 

 

Kontaktoplysninger 

Kontaktperson  

Tlf. nr  

E-mail  

 

Virksomheden erklærer på tro og love, at de afgivne oplysninger er korrekte og giver samtykke 

til, at kommunen kan indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder f.eks. SKAT jf. 

Forvaltningslovens § 29. 

 

Antal ansatte  

Beskriv virksomhedens aktiviteter (begrundelse for ingen egentlig affaldsproduk-

tion) 

 

Dato og underskrift 

 


