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Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 
 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsyningsvirksomheder, 
spildevandsanlæg og renovation m.v. 
 
Det bemærkes, at de kommunale forsyningsvirksomheder er omfattet af reglerne om 
momsregistreret virksomhed. I afsnit 2.6. er nærmere redegjort for reglerne vedrørende 
moms på forsyningsområdet 
 
 

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (22) 

Forsyningsvirksomhederne adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de 
skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en årrække skal balancere. 
Dog gælder særlige regler for el-forsyning samt vand- og spildevandsområdet, herun-
der klimainvesteringer, der er beskrevet nedenfor. 
 
Forsyningsvirksomhederne er undergivet kommunalbestyrelsens beslutningskompeten-
ce og administreres af kommunerne. Budgetter og regnskaber for forsyningsvirksom-
hederne skal derfor indgå i de kommunale budgetter og regnskaber, men hvile-i-sig-
selv-princippet medfører, at forsyningsvirksomheder betragtes som eksterne i forhold til 
de øvrige kommunale aktiviteter. Ydelser, som leveres mellem kommunen og forsy-
ningsvirksomhederne, registreres derfor på følgende måde: 
 

 Leverancer fra kommunens egne forsyningsvirksomheder registreres under art 
4.9 

 Forsyningsvirksomhedernes andele af kommunens almindelige administra-
tionsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 
til funktionerne for forsyningsvirksomhederne på hovedkonto 1, hvor beløbene 
debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0 

 De beregnede renter af kommunens mellemværende med forsyningsvirk-
somhederne registreres på forsyningsvirksomhederne på hovedart 6 eller 8 og 
modposteres på funktionerne under hovedfunktion RENTER AF UDLÆG VED-
RØRENDE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG MELLEMVÆRENDE MED 
SELSKABSGJORTE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER på hovedkonto 7. For kli-
mainvesteringer gælder dog særlige regler, der er beskrevet nedenfor. 

 
I forbindelse med regnskabsafslutningen registreres renterne for mellemværendet mel-
lem kommunen og de enkelte forsyningsområder på funktionerne for forsyningsvirk-
somhederne. Forrentningen beregnes på følgende måde: 
 
Kommunens gæld til og tilgodehavende hos de kommunale forsyningsvirksomheder 
skal fra og med 1992 forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Der an-
vendes som hovedregel samme rentesats ved forrentning af gæld og tilgodehavender.  
 
Forrentningen skal som minimum beregnes én gang årligt på grundlag af de mellemvæ-
render mellem kommunen og de enkelte kommunale forsyningsvirksomheder, der ved 
regnskabsårets begyndelse er opført på finansiel status. 
 
Kommunalbestyrelsen kan beslutte at foretage forrentning på grundlag af opgørelser 
over kommunens mellemværender med forsyningsvirksomhederne i løbet af regn-
skabsåret, f.eks. månedlige eller kvartalsvise opgørelser. 
 
Såfremt der er tale om et negativt beløb, krediteres det beregnede rentebeløb den rele-
vante funktion for forsyningsvirksomheder på hovedkonto 1. 
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Dato: Februar 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 
 

 
Der henvises i øvrigt til afsnit 9.2 i bekendtgørelse samt tilhørende vejledning om kom-
munernes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder).  
 
Endvidere registreres forskellen mellem forsyningsvirksomhedens samlede drifts- og 
anlægsudgifter og forsyningsvirksomhedens samlede indtægter på kommunens finan-
sielle status. 
 
Såfremt udgifterne overstiger indtægterne, debiteres forskellen den relevante funktion 
under hovedfunktion UDLÆG VEDRØRENDE JORDFORSYNING OG FORSYNINGS-
VIRKSOMHEDER på hovedkonto 9, og krediteres samtidig balancekonto 9.75.99. Er 
udgifterne omvendt mindre end indtægterne, krediteres forskellen den relevante funkti-
on på ovennævnte hovedfunktion på hovedkonto 9, og debiteres samtidig balancekonto 
9.75.99.  
 
Det bemærkes, at forsyningsvirksomheder m.v. regnes for eksterne i forhold til kommu-
nens øvrige virksomhed. Interne arter anvendes derfor ikke ved overførsel af ydelser 
mellem forsyningsvirksomhederne og kommunens forskellige afdelinger. 
 
 
El-forsyning 
Som følge af lov om elforsyning er funktion 1.22.02 El-forsyning ikke omfattet af det 
kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn bereg-
nes forrentning af mellemværende mellem kommunen og elforsyningen eller overføres 
andel af kommunens generelle administrationsudgifter. 
 
Det følger imidlertid af ellovens § 70, stk. 6, at kommuner og regioner ikke må yde til-
skud til kommunal netvirksomhed. Det fremgår derudover af ellovens § 46, stk. 4, at 
aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, her-
under koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Det 
følger samlet heraf, at mellemværendet mellem kommuner og netvirksomheder skal 
forrentes med en rentesats svarende til markedsrenten. De beregnede renter af kom-
munens mellemværende med elforsyningen registreres på funktion 1.22.02 på hovedart 
6 eller 8 og modposteres på funktion 7.35.32. 
 
Det følger endvidere af forbuddet mod kommunale tilskud, at netvirksomheden skal 
belastes med kommunens udgifter i forbindelse med administration vedrørende netvirk-
somheden, herunder anvendelse af IT-systemer, sekretariatsydelser, administration af 
løn og pensioner o.lign. Det fremgår derudover af § 35, stk. 2, i bekendtgørelse om 
indtægtsrammer og åbningsbalancer m.v. for netvirksomheder og transmissionsvirk-
somheder, at samtlige kommunens direkte og indirekte omkostninger og indtægter i 
forbindelse med driften af en netvirksomhed skal opføres i den del af kommunensregn-
skab, der vedrører netvirksomheden. El-forsyningens andele af kommunens administra-
tionsudgifter overføres i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6 til 
funktion 1.22.02, hvor beløbet debiteres som fremmede tjenesteydelser under art 4.0. 
 
Leverancer fra kommunens egen elforsyning registreres under art 4.9. 
 
Da elforsyning ikke længere er omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv princip, 
skal mellemværendet registret på 9.35.32, med virkning fra og med regnskab 2000, 
ikke længere reguleres for det løbende resultat på funktion 1.22.02. Mellemværendet, 
som er registreret på 9.35.32, påvirkes kun af aftaler om indskud i netvirksomheden 
eller nedbringelse gældsforhold. Løbende over-/underdækning registreres på mellem-
regningskonto på funktion 8.52.59. 
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Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 
 

Det bemærkes, at kommunale forsyningsvirksomheder vedrørende netvirksomhed er 
omfattet af almindelig skattepligt. Skattebetalinger vedrørende den kommunale elforsy-
ning registreres på en særskilt driftsgruppering på funktion 1.22.02. 
 
Vand- og spildevandsforsyning 
Som følge af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, er vand- og 
spildevandsområdet ikke omfattet af det kommunalretlige hvile-i-sig-selv-princip, men 
reguleret i selve loven. Der skal derfor ikke ud fra dette hensyn beregnes forrentning af 
mellemværende mellem kommunen og vand- og spildevandsforsyningen eller overføres 
andel af kommunens generelle administrationsudgifter. 
 
Efter § 15, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, kan 
kommuner kun deltage i aktiviteter forbundet med vand- og spildevandsforsyning, hvis 
aktiviteterne udøves i et eller flere selskaber, som drives i aktie- eller anpartsselskabs-
form. Eksisterende kommunale fællesskaber efter § 60 i den kommunale styrelseslov er 
dog undtaget fra kravet. 
 
I de kommuner, hvor vand- og spildevandsforsyningen er selskabsgjort, skal det mel-
lemværende, der har været registreret i balancen i de kommunale regnskaber på funk-
tion 9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt og funktion 9.35.34 Vandforsy-
ning, afvikles i perioden frem til 1. januar 2020. Det fremgår af bekendtgørelse om afvik-
ling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber, at dette mellemværende 
skal forrentes med markedsrenten. 
 
Da vand- og spildevandsforsyningen ikke længere er omfattet af det kommunalretlige 
hvile-i-sig-selv princip, skal mellemværendet registret på 9.35.30 og 9.35.34 med virk-
ning fra og med regnskab 2010, ikke længere reguleres for det løbende resultat på 
funktion 1.22.04 og 1.35.40-1.35.44. 
 
Klimainvesteringer 
I henhold til lov nr. 61 af 29. januar 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spil-
devandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb kan spildevandsforsyningsselska-
ber på visse betingelser medfinansiere projekter, som gennemføres af bl.a. kommuner, 
og som samtidig tjener til at gennemføre aktiviteter i forbindelse med håndtering af tag- 
og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes indsats inden for 
blandt andet klimatilpasning. 
 
Den del af klimainvesteringerne, der vedrører spildevandselskabernes andel følger 
reglerne for forsyningsvirksomheder, da området skal hvile-i-sig-selv og er momsregi-
stret virksomhed, ligesom det gælder for forsyningsvirksomhederne. 
 
Det bemærkes, at klimainvesteringer ikke er omfattet af bekendtgørelse om kommuner-
nes mellemværender med de kommunale forsyningsvirksomheder, som bl.a. indebæ-
rer, at kommunens gæld eller tilgodehavende skal forrentes med en årlig rente svaren-
de til markedsrenten. For klimainvesteringer gælder alene, at renteomkostninger kan 
pålægges spildevandsselskabet, såfremt kommunen har lånefinansieret selskabets 
andel af klimainvesteringen. Ved kontantfinansiering kan der ikke opkræves renteom-
kostninger fra selskabet. 
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Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 
 

1.22.01 Gasforsyning 
Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 
1.22.01, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35. 
 
Hvis der til gasforsyningen indkøbes gas fra et kommunalt konverteringsanlæg på ho-
vedkonto 1, registreres dette køb ved anvendelse af art 2.3. 
 
Indskud til regionale naturgasselskaber registreres på funktion 8.32.21 og aktiveres på 
funktion 9.32.21. Mellemregningskontoen for gasforsyningen (9.35.31) belastes ikke af 
disse indskud. 
 

1.22.02 El-forsyning 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende elforsyning. Det bemærkes, 
at registreringerne på funktionen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet, jf. det 
indledende afsnit herom.  
 
Tilslutningsafgifter krediteres el-forsyningens driftskonto under art 7.9. 
 
Produktion af el ved forbrænding af affald registreres ikke her, men på funktion 1.38.66 
Øvrige ordninger og anlæg. 
 
Der henvises i øvrigt til det indledende afsnit vedrørende elforsyning. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
 004 Skattebetalinger 
 

1.22.03 Varmeforsyning 
Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 
1.22.03, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35. 
 
Tilslutningsafgifter krediteres varmeforsyningens driftskonto under art 7.9. 
 

1.22.04 Vandforsyning 
Ud over de generelle bemærkninger til hovedfunktionen gælder følgende for funktion 
1.22.04, jf. også bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35. 
 
Tilslutningsafgifter krediteres vandforsyningens driftskonto under art 7.9. 
 
Kommunale tilskud til anden offentlig og/eller privat vandforsyning registreres på denne 
funktion på driftsgruppering 002. Udgifterne på denne gruppering overføres ikke til fi-
nansiel status. 
 

1.22.06 Andre forsyningsvirksomheder 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre forsynings-
virksomheder, eksempelvis fællesantenneanlæg. De generelle bemærkninger til hoved-
funktionen kan i nogle tilfælde finde anvendelse. 
 
 

SPILDEVANDSANLÆG (35) 

På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale spil-
devandsanlæg 
 
Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsanlæg skal der den 1. januar 1993 være 
udarbejdet en fælles betalingsvedtægt for kommunens spildevandsanlæg
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Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

 
 
Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg skal altid registreres som an-
lægsindtægter. Alle øvrige brugerbetalinger skal registreres som driftsindtægter. Tilslut-
ningsbidrag, der pålignes kommunale anlægsopgaver, registreres som eksterne udgif-
ter og indtægter, dvs. ved anvendelse af art 4.9 og 7.9. 
 
I regnskabsteknisk henseende behandles spildevandsanlæg stort set på samme måde 
som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGS-
VIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35. 
 

1.35.40 Fælles formål 
På funktionen registreres fællesudgifter og -indtægter samt beløb, der ikke objektivt kan 
fordeles på funktionerne 1.35.43 og 1.35.44 
 
På funktionen registreres således spildevandsanlæggenes samlede andel af ad-
ministrationsudgifter samt beregnede renter af kommunens mellemværende med spil-
devandsanlæggene.  
 
På funktionen registreres også alle brugerbetalinger (bortset fra tømningsordninger). 
 
Tilslutningsbidragene konteres under anlæg på følgende autoriserede særlige anlægs-
grupperinger, som skal anvendes i såvel budgettet som regnskabet: 
 
  091 Tilslutningsbidrag for boliger 
 
  092 Tilslutningsbidrag for erhvervsejendomme 
 
Vandafledningsbidrag, særbidrag og vejafvandingsbidrag opkræves med hjemmel i 
loven § 2 a. Vandafledningsbidraget består af et variabelt kubikmeterafhængigt bidrag 
og evt. et fast årligt bidrag. Alle de nævnte bidragstyper konteres under drift på følgen-
de autoriserede driftsgrupperinger: 
 
  091 Vejafvandingsbidrag – kommunale veje og private fællesveje 
 
  092 Vejafvandingsbidrag – statsveje 
 
  093 Vandafledningsbidrag, boliger og erhvervsejendomme 
 
  096 Særbidrag 
 
Det bemærkes, at bidrag, der er pålignet kommunen for kommunale ejendomme, veje, 
private fællesveje m.v., skal registreres som (eksterne) indtægter på funktion 1.35.40, 
men udgiftsføres på de funktioner, hvor udgifter og indtægter vedrørende de pågæl-
dende ejendomme og veje m.v. i øvrigt konteres. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende tømningsordninger regi-
streres på funktion 1.35.44. 
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Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 
 

1.35.43 Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker 
På funktion 1.35.43 registreres udgifter og indtægter vedrørende spildevandsanlæg, 
herunder udgifter og indtægter vedrørende hoved- og detailkloakker samt rens-
ningsanlæg. 
 

1.35.44 Tømningsordninger 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med tøm-
ningsordninger for bundfældningstanke m.v., herunder andel af administrationsudgifter 
og beregnede renter af kommunens udlæg. Bidragene opkræves med hjemmel i lovens 
§ 1, stk. 3. I denne forbindelse bemærkes, at tømningsordninger skal hvile i sig selv. 
Mellemregningsforholdet med kommunen skal opføres særskilt på finansiel status un-
der funktion 9.35.30. 
 
Der er på funktionen autoriseret en særlig driftsgruppering 093 til registrering af bidrag 
for tømning. 
 

1.35.46 Klimainvesteringer 

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. klimainvesteringer. Som udgif-
ter føres spildevandsforsyningsselskabernes andel af investeringerne, der vedrører 
håndtering af tag- og overfladevand, der aflaster spildevandsforsyningsselskabernes 
indsats inden for blandt andet klimatilpasning. Den kommunale del af investeringerne 
registreres på den funktion, som formålet med den kommunale del af investeringerne 
vedrører, f.eks. veje, vandløb og rekreative arealer. Som indtægter registreres betalin-
ger fra spildevandsforsyningsselskaber til kommunen som led i medfinansieringen af 
klimainvesteringerne. 
 
I regnskabsteknisk henseende behandles klimainvesteringer på stort set samme måde 
som forsyningsvirksomheder, jf. bemærkningerne til hovedfunktion FORSYNINGS-
VIRKSOMHEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.  
 
AFFALDSHÅNDTERING (38) 
Principperne for kommunalbestyrelsens fastsættelse og opkrævning af gebyrer fremgår 
af kap. 5 i bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. For så vidt 
angår husholdninger sondres der i bekendtgørelsen mellem gebyrer vedrørende gene-
relle administrationsomkostninger og de enkelte affaldsordninger. For så vidt angår 
virksomheder blev gebyrfinansieringen af generelle administrationsomkostninger op-
hævet pr. 1. januar 2019, hvorfor disse opgaver herefter skattefinansieres. Kommunal-
bestyrelsen skal opgøre omkostningerne ved den enkelte affaldsordning efter funktio-
nerne 1.38.61-1.38.66, således at den samlede gebyrindtægt for hver ordning alene 
skal dække kommunens omkostninger til ordningen. De generelle administrationsom-
kostninger for husholdninger, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, 
registreres på funktion 1.38.60 og finansieres ligeledes af gebyrer. 
 
Da hovedfunktionen AFFALDSHÅNDTERING som anført er gebyrfinansieret efter hvile-
i-sig-selv-princippet, skal der foretages mellemregning mellem kommunen og de ord-
ninger, der registreres under de enkelte funktioner. Dette indebærer, at funktionerne 
regnskabsteknisk for disse områder behandles på samme måde som forsyningsvirk-
somhederne, dvs.: 
 
• Med overførsel af andel af administrationsudgifter 
• Med beregnede renter af kommunens udlæg 
• Optagelse på status af kommunens udlæg, hvilket i givet fald skal ske på funktion 

9.35.35, grupperingerne 001-007. 
 
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til hovedfunktionen FORSYNINGSVIRKSOM-
HEDER samt bemærkningerne til statuskontiene 9.35.29-9.35.35.  
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Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 
 

Der er under funktionerne 1.38.60-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger til registrering af 
gebyrer. Endvidere kan der ske forsortering og genanvendelse ved de enkelte affalds-
ordninger. Der er derfor under funktionerne 1.38.61-1.38.66 oprettet driftsgrupperinger 
til registrering af indtægter fra afsætning og salg af genanvendelige materialer. 
 
Disse indtægter skal altid udskilles i budget- og regnskabssystemet og registreres på 
de funktioner, hvor udgifterne er afholdt.  
 
Indtægter i form af gebyrer opkrævet i henhold til affaldsbekendtgørelsen, skal registre-
res med art 7.9 Øvrige indtægter. Indtægter i forbindelse med salg af genanvendelige 
materialer, skal registres med art 7.2 Salg af ydelser og produkter. 
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Dato: Oktober 2019 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 
 

1.38.60 Generel administration (kun husholdninger) 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens generelle 
administration af husholdningsaffaldsområdet, herunder udgifter forbundet med admini-
stration af anvisningsordninger, regulativfastsættelse, affaldsdata- og regulativsystem, 
information, konkrete anvisninger om håndtering af affald samt planlægning og admini-
stration, som ikke kan henføres til de enkelte affaldsordninger, jf. funktionerne 1.38.61-
1.38.66. Som følge af lov nr. 1713 af 27. december 2018 må kommunerne ikke gebyrfi-
nansiere tilsvarende opgaver for så vidt angår erhvervsaffald. De omkostninger skal i 
stedet registreres på funktion 6.45.55 Miljøbeskyttelse. Ved overførsel af administrati-
onsudgifter i forbindelse med regnskabsafslutningen fra hovedkonto 6, er det alene de 
udgifter, der ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 1.38.61-1.38.66, der skal regi-
streres på funktionen.  
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for generel administration 
 
1.38.61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk 
affald fra husholdninger og restaffald 
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, admini-
stration, etablering og drift af ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende af-
fald -– organisk affald fra husholdninger og restaffald. Her vil typisk være tale om ind-
samlingsordninger. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
 
1.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, admini-
stration og etablering og drift af ordninger for storskrald og haveaffald. Alle udgifter og 
indtægter i forbindelse med disse ordninger registreres her, også selvom f.eks. indsam-
ling af papir, pap og glas er en del af ordningen. Disse omkostninger skal altså ikke 
registreres på funktion 1.38.63, medmindre udgifter og indtægter hertil kan opgøres 
pålideligt. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
 
1.38.63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og plastem-
ballageaffald  
På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, admini-
stration, etablering og drift af ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballa-
ge og plastemballageaffald. Hvis kommunen alene indsamler fraktionerne i forbindelse 
med storskraldsordninger og genbrugspladser, skal udgifterne hertil registreres på funk-
tion 1.38.62 eller 1.38.65. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
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1.38.64 Ordninger for farligt affald 

På funktionen registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, admini-

stration, etablering og drift af ordninger for farligt affald. Det bemærkes, at udgifter og 

indtægter i forbindelse med oprydning på forurenede grunde registreres på funktion 

0.52.81 Jordforurening. Det skal endvidere bemærkes, at kommuner som alene ind-

samler farligt affald via genbrugspladsordning, skal registrere udgifterne hertil på funkti-

on 1.38.65. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
 
1.38.65 Genbrugsstationer 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning, admini-
stration, etablering og drift af genbrugsstationer. Udgifter og indtægter vedrørende ind-
samling af pap, papir, glas, haveaffald og farligt affald der afleveres på genbrugspladser 
registreres også på denne funktion. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
 
1.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. planlægning, administration, 
etablering og drift af eventuelle andre ordninger, som ikke er nævnt specifikt ovenfor. 
Endvidere registreres udgifter og indtægter vedrørende rent kommunale behandlings-
anlæg, f.eks. deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og sorteringsanlæg. 
 
Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgruppering: 
 
  092 Gebyr for genanvendelsesordninger 
 
  093 Salg af genanvendelige materialer 
 
 


