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Cirka 250.000 virksomheder bliver i dag opkrævet et administrationsgebyr, der 

dækker kommunernes generelle administrationsomkostninger på erhvervsaffalds-

området (også kaldet erhvervsaffaldsgebyr), se boks 1 nedenfor. Virksomheder, der 

har affald bliver automatisk opkrævet for gebyret, dog undtages helt små virk-

somheder i en række brancher automatisk fra gebyropkrævningen. Nogle virk-

somheder, der ikke har affald, bliver dog også automatisk opkrævet gebyret, og er 

derfor nødt til at ansøge om at blive fritaget for gebyret. 

 

Gebyret og ansøgningen om fritagelse belaster unødigt virksomheder, der i dag 

ikke har erhvervsaffald, fx mindre service- og IT-virksomheder.  

 

Regeringen ønsker at afskaffe administrationsgebyret, så disse virksomheder, som 

ikke har affald, ikke længere skal betale gebyret eller bebyrdes af administration til 

ansøgning mv., og finde finansieringen et andet sted. Regeringen afsætter på fi-

nanslovsforslaget finansiering hertil (op til 50 mio. kr.).  

 

Kommunerne opkræver samlet set ca. 100 mio. kr. årligt via administrationsgeby-

ret. Det vurderes, at omtrent halvdelen af indtægterne fra administrationsgebyret 

(ca. 50 mio. kr.) går til kommunernes opkrævning og sagsbehandling af virksom-

heders ansøgninger om fritagelse fra gebyret. 

 

Regeringen vil snarest præsentere en model for dækning af de tilbageværende om-

kostninger ved håndtering af erhvervsaffaldet.  

 

 

 

Boks 1  

Gebyr på erhvervsaffald (administrationsgebyr) 

Administrationsgebyret er et lovpligtigt gebyr, der dækker kommunernes omkostninger til opkrævning, planlægning, 

administration mv. i forbindelse med virksomhedernes affald. Gebyret fordeles ligeligt ud på alle 

affaldsproducerende virksomheder i kommunen. 

Virksomheder kan undtages for at betale gebyret, hvis de opfylder bestemte kriterier, fx hvis den årlige omsætning 

er under 300.000 kr. Det vurderes, at ca. 250.000 virksomheder i Danmark omfattes af gebyret automatisk. 

Virksomheder, som ikke automatisk er fritaget, kan ansøge ved kommunen om at blive fritaget.  
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Det er de private virksomheder, der dagligt sikrer vækst og velstand i Danmark. 
Vi skal sådan set bare give dem lov og sørge for, at vi ikke generer dem med bu-
reaukrati og uigennemskuelige regler. Så skal de nok skabe den velstand, som er 
grunden til, at Danmark er et rigt land. 
 
Derfor afsætter regeringen en ramme til initiativer, der kan hjælpe med at realisere 
regeringens målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020.  
 
Regeringen vil inden for det næste halve år komme med en konkret plan, der skal 
vise vejen til realiseringen af målsætningen inden 2020. Planen vil indeholde kon-
krete initiativer, hvor nogle vil kræve finansiering. Det kan fx være udvikling af ny 
It-infrastruktur.  
 
Regeringen vil blandt andet undersøge mulighederne for implementering af en ny 
digital løsning på tværs af flere ministerier; til automatisk indberetning af årsrap-
porter for de små og mindst komplekse virksomheder.  
 
Sådan kan vi med fordel gøre det nemmere og mere smidigt for virksomhederne. 
Og på samme måde vil regeringen lancere en række andre tiltag, der tilsvarende 
forenkler reguleringen eller på anden vis bidrager til at spare erhvervslivet for 
kostbar tid og derigennem styrke erhvervslivets produktivitet og konkurrenceev-
ne. 
 
Det siger sig selv, at det er et arbejde, vi ikke kan sparke i mål uden også at ind-
drage erhvervslivet. Det er virksomhederne selv, der bærer byrderne til daglig, og 
derfor også dem, der vil kunne hjælpe os med at pege på det største behov, og 
hvor de oplever, at bureaukratiet bliver tungest og mest omstændeligt.  
 
Fokus på det digitale 

Staten digitaliserer fx løbende for at gøre det nemmere for virksomhederne. Der 
findes dog desværre også eksempler på, at det modsatte er tilfældet - at virksom-
hederne finder de offentlige digitale løsninger tidskrævende og uigennemskuelige, 
og som noget, der trækker store administrative ressourcer. Et hovedfokus for 
regeringens indsats bliver derfor bl.a. det digitale område, hvor potentialet for at 
lette erhvervslivets bøvl og byrder i dag vurderes at være stort.   
 
Det kan fx være gennem projekter, der optimerer brugervenligheden i de digitale 
løsninger. Regeringen ønsker, at vi fra det offentliges side tager udgangspunkt i, 
hvad der er mest praktisk for virksomhederne frem for, hvad der er mest praktisk 
for de forskellige myndigheder.  
 

 

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser  

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 

Ramme til udspil om bedre erhvervsregulering 40 40 25 25
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Regeringen vil sætte ind med styrket kontrol over for virksomheder, der bryder 
selskabs- og regnskabsreglerne og mistænkes for svindel. 
 
Indførelsen af digitale regnskaber og brugen af eksempelvis machine learning giver 
myndighederne langt bedre muligheder end tidligere for opspore virksomheder, 
som bryder reglerne på selskabs- og regnskabsområdet. 
 
En del af disse virksomheder anvendes til kriminelle formål, som påfører andre 
virksomheder og samfundet økonomiske tab. Med initiativet får Erhvervsstyrel-
sens flere ressourcer til den manuelle kontrol med virksomheder, der mistænkes 
for svindel.  
 
Tillid til danske virksomheder 

Initiativet vil bidrage til at understøtte tilliden til erhvervslivet uden at pålægge 
lovlydige virksomheder nye byrder. Samtidig bliver de lovlydige virksomheders 
konkurrencesituation styrket i forhold til de brodne kar på selskabsområdet, der 
fremover får vanskeligere ved at underbyde lovlydige virksomheder som følge af 
manglende moms- og skattebetaling. 
 
Indsatsen vil desuden gøre det lettere for skattemyndighederne at opdage og for-
følge virksomheder, der ikke betaler den skat, de skal. 
 
Der afsættes i alt 80 mio. kr. til initiativet. Heraf findes ca. 20 mio. kr. ved omprio-
ritering i Erhvervsministeriet. Det vurderes, at der med den styrkede indsats vil 
blive igangsat yderligere ca. 11.000 kontrolsager årligt målrettet de virksomheder, 
hvor der er særlige indikationer på, at der foregår ulovligheder. 
 
 

 

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser  

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 

Styrket kontrolindsats med selskaber i Erhvervssty-
relsen

1) 
 20 20 20 20

 

 
     

1)
 Inkl. omprioritering i Erhvervsstyrelsen 
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Det er vigtigt for Danmarks velstand, at sikre gode rammevilkår for de danske 

virksomheder, som konkurrerer internationalt.  

 

Regeringen foretager derfor løbende væksttjek på områder, hvor danske virksom-

heder er internationalt konkurrenceudsatte. Regeringen har på den baggrund ned-

sat fire vækstteams for hhv. kreative erhverv, grøn energi- og miljøteknologi, han-

del og logistik samt ingrediensbranchen. De skal komme med forslag til, hvordan 

der sikres gode rammevilkår for blandt andet digital omstilling og erhvervsudvik-

ling.  

 

Vækstteamene forventes at komme med deres samlede anbefalinger til regeringen 

i slutningen af 2018. Der afsættes derfor en reserve på FFL19 til opfølgning på 

regeringens vækstteams.  

 
Der afsættes 30 mio. kr. i 2019 stigende til 65 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1. Udmønt-
ning af midlerne afventer vækstteamenes anbefalinger.  
 

 

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser, efter tilbageløb og adfærd   

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 

Opfølgning på vækstteams 30 45 65 65 
 

 
 

Anm.:  Provenu er ekskl. et eventuelt bidrag fra strukturfondsmidler. 
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Der er flere større og lovende private iværksætterevents i Danmark, som er med 

til at understøtte iværksætterkulturen og markedsføre Danmark internationalt.   

 

Erfaringerne fra organisering af denne type events er, at det er vanskeligt at drive 

store iværksætterarrangementer på kommercielle vilkår, da de nye, mindre virk-

somheder, der har interesse i afholdelsen, har meget begrænsede midler, mens 

større virksomheder og fonde har begrænset interesse i at finansiere denne type 

arrangementer, særligt hvis der ikke også fra offentlig side er en økonomisk til-

kendegivelse af, at projektet er prioriteret.  

 

Regeringens Iværksætterpanel har i juni 2018 peget på, at flere store og succesful-

de iværksætterevents i udlandet bliver drevet med medfinansiering fra offentlige 

støttemidler. Panelet har på den baggrund anbefalet, at der afsættes en vis statslig 

medfinansiering til denne type aktiviteter i Danmark.  

 

Der har tidligere eksisteret offentlige puljer og andre muligheder for at søge støt-

temidler fra staten for danske iværksætterevents. Mulighederne har dog været ind-

skrænket siden 2016, hvor seneste puljemidler udløb, og fra 2019 vil udsigten til at 

kunne modtage tilskud være yderligere begrænset. 

 

Dermed står en række ellers lovende danske iværksætterevents til ikke at kunne 

opnå finansiering i 2019. Samtidig er der en række store internationale iværksæt-

terevents som fx Slush og Websummit, hvor der aktuelt ikke er en koordineret 

markedsføring af Danmark som et attraktivt iværksætterland.  

 

Derfor oprettes en pulje på samlet 20 mio. kr. fordelt over perioden 2019-22 til 

offentlig medfinansiering af større iværksætterarrangementer i Danmark og til 

markedsføring af Danmark som iværksætternation ved større internationale iværk-

sætterevents. For at kunne søge om støttemidler fra puljen kræves det, at projektet 

samtidig kan finde privat medfinansiering.  

 

 

 

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser 

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 

Iværksætterevents 5,0 5,0 5,0 5,0 
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Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til en pulje til turismeinitiativer til senere udmønt-
ning. Puljen kan medfinansiere turismeprojekter fx i forbindelse med destinati-
onsudvikling, jf. tabel 1.  

 

 

Tabel 1 

Provenumæssige konsekvenser 

Mio. kr. (2018-niveau) 2019 2020 2021 2022 

Turismeprojekter 5,0 0,0 0,0 0,0 
 

 
 


