Sagen om affaldsgebyret
Enmandsvirksomheden DGL
mod Københavns Kommune

Dec. 2020
Højesteret afsiger dom 7/12

Nov. 2020
Hovedforhandling i Højesteret med 9 dommere

Dec. 2019

Sept. 2019
Københavns Kommune ansøger Procesbevillingsnævnet om
tredjeinstansbevilling (appel til Højesteret) med henvisning til
sagens principielle karakter

Procesbevillingsnævnets giver tredjeinstansbevilling til
Københavns Kommune. Sagen skal for Højesteret. Københavns
Kommune udsender pressemeddelelse om, at kommunen pga.
lovændringen i 2018 nu mener, at sagen er principiel. Kommunen
skrev i juni 2019 til Østre Landsret, at “selve lovændringen og
forarbejderne til denne udgør ikke nye forhold i sagen”

Aug. 2019
Østre Landsrets dom. Enstemmigt medhold til DGL.
Gebyret var ulovligt

Juni 2019
Hovedforhandling i Østre Landsret. Københavns Kommune gør
gældende, at sagen ikke er principiel

Jan. 2019

Dec. 2018

Erhvervsministeriet skriver i notat: “Vi har afskaffet
administrationsgebyret for erhvervsaffald - som i princippet
var en skat for 300.000 virksomheder.”

Energistyrelsen afskaffer administrationsgebyret

Dec. 2018

Juni 2018

Fremsættelse af lovforslag nr. L 119 om ændring af
miljøbeskyttelsesloven (ophævelse af administrationsgebyret).
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Energistyrelsen oplyser
en uges tid senere til Folketinget, at administrationsgebyret ikke
er en affaldsordning, og det er derfor ikke nødvendigt at ændre
lovteksten for at afskaffe gebyret. Lovforslagets forslag om
gebyret tages ud. Lovforslaget bliver til lov nr. 1713 om ændring
af miljøbeskyttelsesloven (ophævelse af administrationsgebyret).
Loven indeholder ingen bestemmelser om gebyret

Procesbevillingsnævnet giver anketilladelse til DGL

Feb. 2018

Jan. 2018
Byrettens dom. Medhold til Københavns Kommune.
Gebyret er lovligt

DGL ansøger Procesbevillingsnævnet om anketilladelse.
Københavns Kommune oplyser til Procesbevillingsnævnet, at det
er “Københavns Kommunes klare opfattelse, at sagens juridiske
indhold ikke er principielt”

Juli 2017
Procesbevillingsnævnet giver afslag på kæretilladelse

Juni 2017
DGL ansøger Procesbevillingsnævnet om tilladelse til kære
af byrettens afvisning. Københavns Kommune oplyser til
nævnet, at “sagen hverken er principiel eller har særlig
samfundsmæssig betydning”

Maj 2017
Byretten afviser anmodningen om fortsat behandling ved landsret

Marts 2017
Københavns Kommune til byretten: ”Sagen er ikke principiel”,
og “Sagens udfald kan ikke få væsentlig betydning for andre
end sagens parter”

Aug. 2016
Københavns Kommune anmoder Energistyrelsen og Kommunernes
Landsforening om støtte med henvisning til, at sagen har “principiel
betydning for ikke blot Københavns Kommune, men for alle landets
kommuner”, og at sagen har “meget omfattende konsekvenser for
samtlige landets kommuner”

Jan. 2017
DGL anmoder byretten om, at sagen henvises til landsretten, eller
at den behandles af tre dommere i byretten. Ved henvisning vil
dommen kunne ankes til Højesteret.

Dec. 2015
Københavns Kommune giver afslag på fritagelse til DGL

Sept. 2015
Københavns Kommune vurderer, at kommunen bruger “stort set”
hele gebyrindtægten fra små virksomheder på “udsendelse af
opkrævninger og behandling af klager over gebyret”

Sept. 2015
Københavns Kommune sender faktura til DGL på “Varer/ydelser,
Administrationsgebyr 2015”, 750 kr. + moms

Okt. 2014
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøborgmester udtaler,
at gebyret er “meningsløst”, og at det “virker kun som en gene
for erhvervslivet og som ekstra administration for Københavns
Kommune” og bør afskaffes

2010
Administrationsgebyret for erhvervsaffald indføres. I årene, der
følger, udtaler virksomheder, brancheorganisationer og andre
aktører, at de anser gebyret for at være en skjult skat

2013- 2014
Miljøstyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet udtaler, at
der skal være tale om en affaldsordning for, at der er hjemmel i
miljøbeskyttelsesloven til gebyrfinansiering

