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Kære læser 

Så er vi kommet ind i vintermånederne. Miljøstyrelsen får snart udgivet en ny udgave af 
Affaldsdatasystemet, der endnu engang indeholder en del forbedringer og rettelser. Også disse ændringer 
har til formål at gøre det endnu nemmere, at anvende Affaldsdatasystemet. De relevante ændringer bliver 
beskrevet i dette nyhedsbrev. Ændringerne træder i kraft 4. december 2017. 

Vi forsætter naturligvis med den generelle udvikling af systemet og er allerede nu i gang med udviklingen af 
en ny release. Vi modtager stadig meget gerne forbedringsønsker i den forbindelse 
på affaldsdatasystem@mst.dk. 

Vi har gennem det seneste år arbejdet på en revision af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet. 
Ændringerne sigter primært mod at klarlægge indberetningspligten, strømline bilagene og generelt yde 
mere detaljeret vejledning for brugeren.  Det tilsigtes at bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2018. 

Med ændringen af bekendtgørelsen imødekommes endvidere et ønske fra indberetterne om at forlænge 
fristen for indberetning. Fristen ændres således til d. 15. februar. 

HUSK! Derfor at den 15. februar 2018 skal data for 2017 være indberettet til affaldsdatasystemet.  

Vi opfordrer endnu engang kraftigt til at indberetningsfristen overholdes. For sen indberetning medfører 
for det første, at vi ikke kan indberette korrekte data til EUROSTAT mv., ligesom det medfører en betydelig 
forsinkelse i offentliggørelsen af affaldsstatistikken og at Miljøstyrelsen må bruge uforholdsmæssige mange 
ressourcer på at rykke for data og kvalitetssikre.  

For at virksomheder, kommuner og Miljøstyrelsen kan bruge data til planlægning, tilsyn m.v., er det meget 
vigtigt, at data er så nye og af så god kvalitet som muligt. Det er derfor afgørende for anvendelsen og 
kvaliteten af data fra Affaldsdatasystemet, at alle indberettere indberetter valide data til tiden. 

Inden du uploader indberetningen for 2017, skal du tjekke kvaliteten af data. Se hvordan du gør og let 
finder eventuelle indberetningsfejl under punktet ”Kvalitetstjek af egne data”. 

Vær opmærksom på, at der ved sidste release i juni 2017 skete en opstramning af muligheder for 
kombinationer af de danske behandlingsaktiviteter og de europæiske R/D- koder. I denne release er der 
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sket en yderligere stramning, så man nu kun kan kombinere farligt affald (H26 og E29) med farlige EAK-
koder. Den yderligere validering af data skal være behjælpelig til at indberette korrekt data og til at 
forebygge efterbehandling. 

Med venlig hilsen  
Miljøstyrelsen 
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Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) 
 

Opstramning af muligheder for kombinationer af de danske behandlingsaktiviteter og de 
europæiske R/D koder. 
Der er strammet op på mulighederne for kombinationer af de danske behandlingsaktiviteter og de 
europæiske R/D koder. Med den nye release er det fx ikke længere muligt, at kombinere deponering med 
R4 (genanvendelse/genindvinding af metalforbindelser). Du kan læse mere vejledning her.  

Ændringer og præciseringer af tekst i diverse fejlbeskeder 
Der er sket ændringer og præciseringer i diverse fejlbeskeder og kvitteringsskrivelser. Specielt med hensyn 
til masserettelser.  

Tilføjelse af nye kolonner  
Der er tilføjet nye kolonner i skærmbilledet ”Fremsøg indberetninger”, der viser en eventuel kommentar, 
når en indberetning er opdateret, samt opdateringsdatoen. 

Tilføjelse af forklarende tekst  
Der er tilføjet en forklarende tekst ved tørstofprocent i indberetningsflowet for manuel indberetning. 
”Tørstof er, hvad der tilbage, når al væske i et materiale er fjernet. Tørstofprocenten er forholdet mellem et 
materiales vægt uden væske og materiales vægt inklusiv væske, ganget med 100. Eksempel: Hvis halvdelen 
af et materiales vægt er tørstof, vil tørstofprocenten være 50.” 

Ændring af kvitteringsskrivelse for masserettelser. FB  
Fritekstfeltet, der fremkommer, når man i masserettelser har trykket ”Vis ændringer” medtages nu i 
kvitteringsskrivelsen, så det er lettere at se, hvad der er rettet. 

Visning af historik om tidligere indberetninger under prævalideringsbesked.  
Fritekstfeltet, der fremkommer, når man i masserettelser har trykket ”Vis ændringer” medtages nu i 
kvitteringsskrivelsen, så det er lettere at se, hvad der er rettet. Med denne information kan man foretage 
en sammenligning af data der blev indsendt sidste år, for at se om der er noget der skal ændres inden data 
indsendes endeligt.  

 

Ændring af e-mail til andre end indberetter  
Kvitteringsmailen, der er valgt at blive sendt til andre end indberetter, er nu opdateret til ny og mere 
sigende template 

http://mst.dk/media/133140/behandlingsvejledning.pdf


 

Validering af koderne H26 og E29  
Koderne H26 og E29 (farligt affald)kan nu kun kombineres med farlige EAK-koder. Den øgede validering ved 
indberetning skal forbedre kvaliteten af det indberettede data og hermed mindske behovet for 
efterbehandling. 

Oprettelse af 0-indberetning.  
Der er oprettet en ny indberetningsmulighed, så en indberetter, der i tidligere år har indberettet 
affaldsmængder, kan lave en såkaldt 0-indberetning, hvis der ikke er noget at indberette i det indeværende 
år. Dette for at undgå, at Miljøstyrelsen i givet fald sender rykkere ud for manglende indberetning. 

Tilføjelse af kommentarfelt ved manuel indberetning.  
Der er tilføjet et kommentarfelt i manuel indberetning både, når der oprettes og redigeres en indberetning. 
Her kan man f.eks. forklare store ændringer i data. 

Skærmbilledet og kvitteringsskrivelserne ved tilbagerulning af rettelser er ændret.  
Skærmbilledet og kvitteringsskrivelserne viser nu alle rettelser ved tilbagerulning. 

Mulighed for at rette tørstofprocenten i masserettelser  
Det er nu muligt at rette tørstofprocenter i masserettelsesmodulet. 

Priser i Affaldsøkonomimodulet  
Defaultpriserne er fjernet i Affaldsøkonomimodulet, således at man selv kan indsætte de priser, der er 
relevante. 

Indberetters egen reference og producent ID vises nu korrekt FB  
Indberetters egen reference (Reporters Own reference) og producent ID (producer responsibility id) vises 
nu korrekt i søgeresultatet, når en indberetning redigeres manuelt. 

Tørstofprocent manglede i rapport R030  
Den manglende tørstofprocent indgår nu i Rapport R030 

Virksomhed med flere roller optrådte i flere linjer i Virksomhedsrapporten (R016)  
En virksomhed optræder nu kun med en række for hvert år i virksomhedsrapporten R016 

Kvalitetstjek af egne data inden indberetning:  
• Stemmer mængderne overens med alt modtaget/importeret/eksporteret affald til din virksomhed? 

Tjek at et evt. fald i mængderne ikke skyldes manglende indberettede mængder 
Tjek at en evt. stigning ikke skyldes at nogle mængder er indberettet i en anden enhed end ton. 

• Er angivelsen af erhvervs -og husholdningsaffald korrekt? 
Alt affald fra husholdninger herunder private boliger, genbrugspladser og plejehjem skal have en af 
fraktionskoderne: H01-H33 
Alt affald fra erhverv skal have en af fraktionskoderne: E01-E35 

• Er der sammenhæng mellem EAK-koder og affaldsfraktioner (H01-H31 og E01-E35)?  
Fraktionskoden skal give overordnet information om affaldet, mens EAK-koden er mere specifik. 
Kodevalgene til en indberetning bør ikke være af modstridende betydning, da affaldets art herved ikke 



 

fremstår klart. Fraktionskoderne H26 og E29 (farligt affald) kan kun optræde sammen med en farlig 
EAK-kode. 

• Er der sammenhæng mellem EAK-koder og affaldsfraktioner (H01-H31 og E01-E35)? Kodesættene skal 
give den samme information om affaldet, så informationen fra de to kodesæt ikke bliver modstridende. 

• Er der sammenhæng mellem behandlingsaktiviteterne og nyttiggørelses-/bortskaffelseskoderne? 
f.eks. skal R1 optræde sammen med forbrænding og ikke genanvendelse.  
Deponering (3) kan kun optræde sammen med en af bortskaffelseskoderne (D1-D15) 
Genanvendelse (1) kan kun optræde sammen med en af nyttiggørelseskoderne (R2-R13) 

• Behandlingsformen ”Midlertidig oplagring” må kun anvendes i forbindelse med affald, som senere hen 
går til forbrænding. 

• Behandlingsformen ”Særlig behandling” må kun anvendes i forbindelse med farligt affald.  
• Angivelsen af slutbehandling skal kun angives af anlæg, som modtager affald til slutbehandling – f.eks. 

skal et affaldsforbrændingsanlæg, der modtager affald til forbrænding, angive den modtagende 
affaldsmængde som ”Slutbehandling”. 

• En affaldsproducent er den aktør, hvis aktivitet frembringer affald. 
- Transportører må derfor ikke indberettes som affaldsproducenter af affald, men skal videregive 

informationer om affaldets oprindelse til indberetteren.  
- Indberettere kan ikke selv være affaldsproducenter, medmindre der er tale om en 

eksportindberetning eller restprodukter fra forbrænding. 
• Alt affald skal indberettes i ton 
 
Miljøstyrelsens kvalitetssikring af affaldsdata forsætter med samme høje aktivitetsniveau, og indberettere 
til Affaldsdatasystemet kan forvente at modtage henvendelser fra Miljøstyrelsen, kommunerne og/eller 
affaldsproducenterne i forhold til de indberettede affaldsdata, hvis mangelfulde eller fejlagtige 
indberetninger til Affaldsdatasystemet er blevet foretaget. Hvis du er i tvivl omkring ”den korrekte 
indberetning”, er du meget velkommen til at kontakte ADS-supporten (se kontaktoplysninger sidst i 
nyhedsbrevet).  Miljøstyrelsen opfordrer indberettere til, at gennemgå overordnede kvalitetstjek af data 
inden indberetningen foretages, for på denne måde at sikre en bedre datakvalitet af indberettede data. 

 

Øvrige praktiske oplysninger: 

Bemandingen i Affaldsdatasystemet.  
Bemandingen og kontaktinformation er følgende: 

Affaldsdatasystem (Indberetning af affaldsdata) 
Kontakt 72 54 81 81, mandag til torsdag kl. 9-12 eller pr. mail til affaldsdatasystem@mst.dk  

• John Egholm Elgaard (Projektleder) 
• Ole Kiilerich (Projektleder) 
• Ellen Lindholt Nissen (Dataansvarlig og Affaldsstatistik) 
• Alan Sørensen(Dataansvarlig og Affaldsstatistik) 
• Johan Vestergaard Povlsen (Jurist) 
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• Anna Olivia Bendixen (Studentermedhjælp) 
• Anna Mariager Behrend (Studentermedhjælp) 

Ændringsønsker 
Miljøstyrelsen modtager meget gerne ændringsønsker og forslag til forbedringer af Affaldsdatasystemet.  
Skriv til affaldsdatasystem@mst.dk. 

Tidligere nyhedsbreve 
Tidligere nyhedsbreve og tilmelding til fremtidige nyhedsbreve, hvis man er flere end virksomhedens 
kontaktpersoner, der ønsker at modtage det, kan findes her http://mst.dk/virksomhed-
myndighed/affald/affaldsdatasystemet/  

 

Affaldsregistret er flyttet til Energistyrelsen. 
Bemærk: Pr. d. 21. september 2015 er Affaldsregistret flyttet fra Miljøstyrelsen til Energistyrelsen, 
Amaliegade 44, 1256 København K. Telefontid: Mandag – torsdag kl. 9.00 – 12.00 på telefon 33 92 76 10 og 
e-mail affaldsregister@ens.dk, hvorfor spørgsmål om registrering og godkendelse eller andet 
vedrørende Affaldsregistret skal rettes hertil. Bemærk at Affaldsregistret er fremover en del af Energi-, 
Forsynings- og Klimaministeriet og dermed ikke længere en del af Miljøministeriet.  
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