Miljø- og Energiudvalget

Punkt 4.

Godkendelse af affaldsgebyr, status, ny proces og opkrævninger
2011-15057
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget i forbindelse med opkrævning af
administrationsgebyr på affaldsområdet godkender:
at der tages udgangspunkt i det indkomstår, der ligger to år før gebyråret,
at der anvendes et opdateret datagrundlag, og regningen derfor først udsendes i april måned, og
at det angives tydeligt på fakturaen, at såfremt der søges om fritagelse inden betalingsfristen, gives der
automatisk henstand med betalingen, indtil ansøgningen er behandlet.

Beslutning:
Godkendt.
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Miljø- og Energiudvalget
Sagsbeskrivelse
Sagen blev udsat på Miljø- og Energiudvalgets møde den 25. juni 2015 (punkt 9) og har været forelagt Miljøog Energiudvalget på mødet den 3. september 2015 (punkt 8).
Miljø- og Energiforvaltningen har således tidligere i år orienteret Miljø- og Energiudvalget om det foreliggende grundlag for påligning og opkrævning af det administrative affaldsgebyr. På baggrund af erfaringerne fra
2015 foreslår Miljø- og Energiforvaltningen enkelte ændringer i den fremtidige administrationspraksis for at
imødekomme virksomhedernes ønske om en bedre service og gennemskuelighed i forbindelse med opkrævningen af administrationsgebyret.
Ud over de i nedenstående beskrevne forslag arbejdes der med bedre information i forbindelse med opkrævningen og en løbende optimering af datagrundlaget for opkrævningen.
2015
Opkrævningen i 2015 er foretaget ud fra de principper for påligning af administrationsgebyr for virksomheder, som det tidligere Forsyningsudvalg vedtog i 2012 med udgangspunkt i affaldsbekendtgørelsen.
Miljø- og Energiforvaltningen har i 2015 udsendt opkrævning af administrationsgebyr til 8.300 virksomheder
ud af de ca. 23.000 virksomheder, der er registreret i Aalborg Kommune. 700 virksomheder har søgt fritagelse, hvoraf de 500 er imødekommet.
De fleste fritagelser er givet med baggrund i, at der har været højst 1 ansat, eller omsætningen har været
mindre end 300.000 kr.
Inden for betalingsfristen på 14 dage modtog Miljø- og Energiforvaltningen 250 ansøgninger om fritagelse,
som alle fik henstand med betalingen, indtil ansøgningen var behandlet.
Efter betalingsfristens udløb og frem mod fristen for at søge om fritagelse på de 8 uger blev der modtaget
450 ansøgninger. I disse tilfælde stoppes rykkerproceduren. Virksomheder, der efterfølgende får fritagelse
for administrationsgebyr, skal ikke betale for tidligere fremsendt rykker.
2016
Der kan sikres en mere målrettet opkrævning af administrationsgebyret på de to områder, der giver anledning til flest fritagelser: Dette kan opnås ved, at
1. Der tages udgangspunkt i det indkomstår, der ligger to år før gebyråret, jf. nyfortolkning af affaldsbekendtgørelsen.
2. De fejl, der var i opkrævningsregistret i 2015 forventes rettet pr. 1. april 2016, hvorfor det anbefales først
at udsende regningen i april måned.
Samlet skønnes det, at over halvdelen af de virksomheder, der tidligere har søgt om fritagelse, fra 2016 på
forhånd vil blive sorteret fra og ikke vil modtage en regning. Dette gælder bl.a. de nystartede virksomheder.
Det har desværre vist sig praktisk og økonomisk umuligt at udvide betalingsfristen fra 2 til 8 uger, så den
svarer til klagefristen. Baggrunden er, at opkrævninger fra Aalborg Forsyning udsendes via Nets og sker
enten via Betalingsservice eller via indbetalingskort. Skal der sikres 8 ugers betalingsfrist fordrer det et andet
opkrævningssystem med væsentlige ekstraomkostninger for alle ca. 8000 udsendte regninger.
Som alternativ til den længere betalingsfrist fastholdes den normale 14 dages betalingsfrist. På fakturaen
angives derimod tydeligt, at såfremt der søges om fritagelse inden betalingsfristen, gives der automatisk
henstand med betalingen, indtil ansøgningen er behandlet.
Ud fra erfaringerne i 2015 og et ønske hos såvel Miljø- og Energiudvalget som forvaltningen er der således
mulighed for fra 2016 at sikre en bedre service og større gennemskuelighed for virksomhederne.
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