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Kære læser 

Så er sommeren ved at være slut for de fleste. Vi har fået udgivet endnu en ny udgave af 
Affaldsdatasystemet, der indeholder en del forbedringer og rettelser. De relevante af dem bliver beskrevet i 
dette nyhedsbrev.  

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

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

System til system indberetning 

Sletning af specifik indberetning 
Der er udviklet en ny operation i den eksisterende webservice således, at det nu er muligt via system-til-
system og CSV, at slette en konkret indberetning med angivelse af IDENT. Dette er et sjette regneark og en 
ekstra indberetningstype i Webservicen. ( Her) Den eksisterende sikkerhedsmodel opretholdes, således at 
man kun kan slette dem man ellers ville have kunne slette via portalen. Yderligere hjælp hos MST. 

Fejlbeskeder og kvitteringer 
 
Bedre fejlbeskrivelse når CSV indberetning fejler 
Fejlbeskeden når en CSV indberetning fejler, er ændret således, at de oprindeligt indberettede oplysninger 
kommer med i fejlbeskeden. På den måde er det nu muligt at sammenholde fejlbeskeden med det 
oprindeligt indberettede. Dette sker både inde i systemet, i tilsendte e-mails og PDF-filer. 

Forkerte fejlbeskeder ved CSV import 
Den eventuelle fejlbesked ved CSV import viser nu den korrekte Affaldsproducenttype. Eksempler: Du har 
angivet Private, men har angivet et P-nummer. Ret kolonne 1 til WithPnumber i linie x; 
Du har angivet Municipality, men har angivet et P-nummer. Ret kolonne 1 til WithPnumber i linie x 

Rettelser til CSV indberetning 

Ny validering af CSV-fil. 
Der er lavet en ny validering af en CSV fil, således at der kun valideres på de kolonner, som indgår i 
indberetningen. Dvs. måtte der optræde en eller flere kolonner udenfor datafeltet, så slettes disse. Filen vil 
i dette tilfælde godkendes i valideringen, og indberetningen kan dermed fortsætte uden at filen skal rettes.  

Diverse 

Funktionen ”Hent indberetning” 
Diverse småfejl er rettet 

http://mst.dk/media/172351/ads-schemas.zip


 

Lupfunktion i Fremsøg indberetninger er ændret. 
I Fremsøg indberetter og valg af indberetters CVR er der mulighed for at fremsøge tilknyttede p-numre, 
som optræder i databasen ved at klikke på luppen. Denne funktion er ændret således, at når der fremover i 
Indberetter anføres et CVR nummer og derefter klikkes på luppen, viser søgeresultatet kun de P-numre, 
som optræder i ADS med rollen Indberetter. 

Mulighed for at eksportere fremsøgte indberetninger til Excel 
Det har været et ønske fra flere sider, at resultatet fra en ”Fremsøg indberetninger” - operation kunne 
gemmes som en Excel-fil, som man kunne kigge nærmere på. Denne funktionalitet er nu lavet.  

Tilføjelse af E/H koder til indberetning og redigering af indberetning 
Nu vises E/H-koden foran Affaldsfraktionen i kolonnen Affaldsfraktion i Fremsøg indberetning. 

Indberetning af lukket producent p-nummer + 1 år 
Før kunne man indberette på et Producent P-nummer, som havde været aktivt i det relevante 
indberetnings år. Nu kan det også lade sig gøre for året efter. 

Historik opdateres ikke i Fremsøg indberetninger 
Historikken opdateres nu korrekt i skærmbilledet Fremsøg indberetninger 

Hjælpetekster og fejlbeskeder i masserettelsesmodulet  
Hjælpeteksterne og fejlbeskeder i masserettelsesmodulet er tilrettede.  

Rapporter 

Hjælpetekst til Radio- buttons for 'Bygge- og anlæg'. 
Der er kommet mouse-over info-ikoner med tilhørende hjælpetekst til de to radio buttons for ”Undlad 
bygge- og anlægsaffald” og ”Medtag kun Bygge- og anlægsaffald”. 

Virksomhedsrapport R016 – Afkrydsningsfelt. 
Teksten til afkrydsningsfelt om affaldsaktører er ændret til ”Medtag information om affaldsaktør” i 
virksomhedsrapporten R016. Samtidigt er feltet som standard valgt. Derved viser rapporten det samme i 
udgangspunktet som før, såfremt man ikke foretager noget valg. 

Behandlede mængder rapporter har fået nyt navn 
De tre rapporter om behandlede mængder har skiftet navn til det mere sigende:  

Behandlede mængder i Danmark pr. type og behandling (R003) 
Behandlede mængder i Danmark pr. fraktion og år (R009) 
Behandlede mængder i Danmark pr. behandling og år (R028) 

Pile frem og tilbage i Fremsøg indberetninger vises ikke 
Nu vises Pile frem og tilbage i ”Fremsøg indberetninger” korrekt. 

Ny knap Vis detaljer i Tilbagerulning af rettelser 
Ny knap ”Vis detaljer” i Tilbagerulning af rettelser viser detaljerne bag rettelsen, herunder de berørte CVR-
numre. 



 

Fremsøgning af indberetters egen reference 
I ”Fremsøg indberetninger” er det nu muligt at fremsøge egen reference, hvis den er angivet. 

CVR søgning ud fra P-nummer 
I ”Fremsøg indberetninger” og relevante rapporter er det nu muligt at fremsøge CVR-nummer ud fra P-
nummeret. 

Opstramning af validering Virksomhed uden P-nummer 
CVR numre for producenter uden P-nummer bliver nu valideret via CVR-online. 

Affaldsstatistik 2014 er kommet 
Affaldsstatistikken 2014 er afsluttet og offentliggjort.(Her) Rapporten indeholder en detaljeret beskrivelse 
af, hvor meget affald, der blev produceret i Danmark i perioden 2012-2014, fordelt på affaldstyper og 
behandlingsformer. Denne information suppleres med detaljerede oplysninger om, hvilke kilder, der 
producer affaldet. Yderligere præsenteres oplysninger vedr. importerede og eksporterede mængder. 
Derudover er der et afsnit sidst i Affaldsstatistik 2014, der giver en status for, hvordan det går på nationalt 
og regionalt plan med opfyldelsen af målet for genanvendelse af affald fra husholdninger i 2022 (50 % mål) 
i henhold til ”Danmark uden affald - Ressourceplan for affaldshåndtering 2013-2018”. 

Affaldsstatistikken 2014 tager med få undtagelser udgangspunkt i data indberettet til Affaldsdatasystemet 
(ADS) i perioden 2012 til 2014. 

Signifikante hovedresultater i Affaldsstatik 2014:  

• Den samlede genanvendelsesprocent er steget fra 65 % til 67 %. 
• Den samlede genanvendelse af affald fra husholdninger er steget fra 39 % i 2012 til 43 % i 2014. 
• Genanvendelsesprocenten for ressourcestrategiens 2022 50 % mål for udvalgte affaldsfraktioner 

fra husholdninger var i 2014 31 %, hvilket er en væsentlig stigning i sammenligning med 26 % i 2012 
og 28 % i 2013. 

• Import af affald til forbrænding er steget markant i perioden fra 2012 til 2014 og udgør 7,6 % af den 
samlede forbrænding på de danske forbrændingsanlæg. 

• Mængden af produceret bygge- og anlægsaffald er steget markant fra 2012 til 2014. 
• 66 % af rensningsanlæggenes spildevandsslam blev i 2014 genanvendt på landbrugsjord. 
• Sammenholdt med Affaldsstatisk 2013 bliver endnu mere detaljerede data om affald fra 

industrisektoren præsenteret. Sektorens samlede genanvendelsesprocent var 68 % i 2014. 
 

EU indberetning er blevet nemmere 
De forskellige affaldsaktørers indberetninger til ADS bruges til, at Miljøstyrelsen kan udarbejde danske 
affaldsstatistikker, ligesom de indberettede data kan bruges til tilsyn og planlægning. Derudover har 
indberetningerne til ADS den fordel, at de kan anvendes, når Danmark skal indberette til EU i henhold til 
EU's forordning om affaldsstatistik. Indberetningerne til ADS omfatter det såkaldte P-nummer på 
affaldsproducenterne. P-nummeret angiver ret entydigt og detaljeret, hvilken type af erhvervsvirksomhed, 
som affaldsproducenten tilhører. F.eks. produktion af fødevarer eller produktion af medicin eller 
detailhandel. Derfor er det muligt, uden at skulle ulejlige virksomhederne yderligere, at fastslå, hvilke 

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsdatasystemet/find-affaldsdata/affaldsstatistikker/


 

mængder affald og typer af affald, som de enkelte erhvervsgrupper producerer. Og dermed også at 
Danmark kan leve op til vores EU-forpligtigelser.  

 

Indberetning til ADS - Gode tips og råd:  
Midlertidig/ oplagring etc. Transportør/indsamlerproblematikken, Hvornår anvendes slutbehandling: 

• 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”. 

 
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 tvivl omkring ”den korrekte 
indberetning”, er du meget velkommen til at kontakte ADS-supporten (se kontaktoplysninger sidst i 
nyhedsbrevet).   

 

Vejledninger: 
Miljøstyrelsen er i gang med at opdatere og forbedre ældre vejledninger, samt at lave helt nye på de 
områder, hvor det er nødvendigt, f.eks. Vejledning til indberetning f ADS-data. Der vil løbende komme 
informationer om dette arbejde i kommende versioner af Nyhedsbrevet. 

De fire vejledninger:  

Vejledning til CSV import (her), Vejledning til manuel indberetning (her), Vejledning til systemintegration 
(her) og Vejledning supplement til system til system integration for .Net brugere (her) blev opdateret ved 
sidste release 

Hjælpeværktøjet til indplacering af EAK-koderne tilknyttet branchekoder (DB07) er opdateret i en ny 
version, der også kan maskinaflæses. Det findes i en PDF-version (her) og en Excel-version (her) 

Øvrige praktiske oplysninger: 

Bemandingen i Affaldsdatasystemet.  
Bemandingen og kontaktinformation er følgende: 

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

http://mst.dk/virksomhed-myndighed/affald/affaldsdatasystemet/indberetning-af-affaldsdata/
http://mst.dk/media/157623/vejledningtilmanuelindberetning17fin.pdf
http://mst.dk/media/160842/vejledning-til-system-til-system-integration-ver-26.pdf
http://mst.dk/media/160841/vejledning-supplement-til-system-til-system-integration-for-net-brugere-ver-22.pdf
http://mst.dk/media/172285/eakkodertilknyttetdbkoder18-07-2016.pdf
http://mst.dk/media/172284/eakkodertilknyttetdbkoder18-07-2016.xlsx
mailto:affaldsdatasystem@mst.dk


 

• Arno Guzek (tekniker) 
• Eik Kristensen (Projektleder) 
• Ellen Lindholt Nissen (Dataansvarlig og Affaldsstatistik) 
• Rasmus Toft (Dataansvarlig og Affaldsstatistik) 
• John Egholm Elgaard (Projektmedarbejder) 
• Christian Fischer (Projektmedarbejder) 

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

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.  

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
mailto:affaldsregister@ens.dk
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