Nyhedsbrev Sommer 2017

NYHEDSBREV
AFFALDSDATASYSTEMET
(maj 2017)

Kære læser
Så er det snart sommer. Miljøstyrelsen får snart udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet, der endnu
engang indeholder en del forbedringer og rettelser. Blandt andet en platformsopgradering og et nyt design.
Ændringer der forhåbentligt gør det endnu nemmere, at anvende Affaldsdatasystemet. De relevante
ændringer bliver beskrevet i dette nyhedsbrev. Ændringerne træder i kraft 13. juni 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 .
HUSK! den 31. januar 2018 skal data for 2017 være indberettet til affaldsdatasystemet.
Vi anmoder endnu engang kraftigt om, at indberetningsfristen overholdes. I de år Affaldsdatasystemet har
eksisteret, har Miljøstyrelsen i stigende grad oplevet, at mange anlæg indberetter for sent til
Affaldsdatasystemet. Det medfører en betydelig forsinkelse i offentliggørelsen af affaldsstatistikken og at
Miljøstyrelsen bruger uforholdsmæssige mange ressourcer på at rykke for data og kvalitetssikre.
For at virksomheder, kommuner og Miljøstyrelsen kan bruge data til planlægning, tilsyn mv, er det meget
vigtigt, at data er så nye og af så god kvalitet som muligt. Det er derfor afgørende, at alle indberettere
indberetter valide data til tiden.
Inden indberetningen for 2017 uploades, skal kvaliteten af data efterses. Se hvilke indberetningsfejl, der er
lette at finde, under punktet ”Kvalitetstjek af egne data”.
Man skal være opmærksom på, at der er sket en opstramning af muligheder for kombinationer af de
danske behandlingsaktiviteter og de europæiske R/D- koder.

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, f.eks. så er det efter den nye release ikke længere muligt, at kombinere deponering
med R4 (genanvendelse/genindvinding af metalforbindelser). Du kan læse mere vejledning her.
Fejlbeskeden bliver dog først vist, når man klikker 'Indsend indberetning' og ikke ved tryk på næste. Dette
løses i næste release.

Opdatering af design og tekster på brugergrænsefladen
Vi har foretaget en længe ventet opdatering af systemets visuelle design så det lever op til det nye Miljø og
Fødevareministeries designguide.

Virk.dk´s fuldmagtsløsning.
Virk.dk´s fuldmagtsløsning vil nu være implementeret i systemet. Du kan finde mere vejledning her

Sortering af søgeresultat i Excel udtræk ”Hent indberetninger”
Der er lavet en mere logisk sortering af søgeresultatet, så indberetningerne ikke længere står i den
rækkefølge, som de er kommet ind. Det skulle gerne gøre det meget nemmere for virksomheden, som laver
et udtræk i forbindelse med f.eks. funktionen afventer rettelser, at få et overblik over det reelle antal
virksomheder, som skal rettes.

I manuel indberetning kan håndteringsdatoen ikke mere sættes ud i fremtiden
Dags dato er nu den seneste håndteringsdato, det er muligt at angive.

Den rigtige E-mail til affaldsdatasystemet er indsat
Den rigtige E-mail adresse til affaldsdatasystemet er indsat flere steder i systemet.

Ekstrakolonner i rapport R30
I Rapporten Rådata - Kommune (R030) er Basel og OECD/BA/BEU koderne samt Slutbehandling indsat og
placeret efter R/D kolonnen, og kommuner har hermed alle data med om hver indberetning.

Header information i rapport R16 kommer nu altid fra CVR registeret.
Som det var tidligere, kom informationerne kun fra CVR-registret, når man udfyldte CVR-nummer.
Når man udfyldte P-nummer, kom informationerne fra ADS egen database.

BatchReference vises som navn på faner i Excel
Hvis man under 'Hent indberetninger' klikker 'Vis i Excel', vises BatchReference nu som navn på hver fane i
Excel.

Ændringer og præciseringer af tekst i diverse fejlbeskeder
Der er sket ændringer og præciseringer i diverse fejlbeskeder og kvitteringsskrivelser. Specielt med hensyn
til masserettelser. Dette arbejde forsætter i næste release.

Der er tilføjet to tekstfelter i manuel indberetning 2. skærmbillede
Der er tilføjet to tekstfelter "Indberetters egen reference" og "Producentens ansvars-id" i 2. skærmbillede
ved manuel indberetning. Dette gælder for alle producenttyper.

Det er ikke mere muligt at indberette med producentrollen Privat
Fremover er det ikke muligt at indberette med producentrollen privat i ADS. Tidligere indberetninger
angivet som Private er omdøbt til Municipality og kun kommunenummer er bibeholdt.

Sådan får I bedre økonomi i affaldshåndteringen
Nyt værktøj til beregning af virksomhedens omkostninger til affaldshåndtering kan føre til både
besparelser og miljøforbedringer.
Hvad koster det at komme af med virksomhedens affald? Kan det gøres billigere? Kan der være gevinster
ved at sortere mere affald ud til genanvendelse frem for at sende det til forbrænding? Det er nogle af de
spørgsmål, man som virksomhed kan stille sig selv, når man skal beslutte sig for den ene affaldsløsning frem
for den anden.
Med Miljøstyrelsens nye værktøj ”Affaldsøkonomi” kan du får svar på disse spørgsmål ved at beregne dine
omkostninger og indtægter ved din håndtering af affaldet. Dels som det sker i dag, dels hvordan
omkostninger og indtægter ville se ud, hvis du gør noget andet ved affaldet. Med værktøjet kan du regne
på, hvordan det ser ud, hvis du får nogle andre containere, eller får hentet affaldet oftere eller sjældnere,
hvis du kan forhandle bedre priser, eller hvis du afleverer mere til genanvendelse. Du kan altså bruge
værktøjet til at regne på, hvordan du får en bedre økonomi og gerne også bedre miljø ud af affaldet.
”Affaldsøkonomi” kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside på Affaldsdatasystemets
administrationsportal, ADS Portalen: https://ads.mst.dk
Hvad er gevinsten, hvis…?
Værktøjet ”Affaldsøkonomi” bygger på data om virksomhedens affaldsmængder, som de fremgår af de
årlige indberetninger til Affaldsdatasystemet fra indsamlere, behandlingsanlæg mv.
”Affaldsøkonomi” indeholder desuden bl.a. standardpriser for tømning og behandlingsomkostninger, som
lægges til grund for beregningerne.
Der er altså brugt et standardiseret sæt data for den enkelte virksomhed som udgangspunkt. Disse
forudsætninger kan virksomheden selv ændre efter behov, så mængder og priser kan afspejle
virksomhedens eget kendskab til de lokale forhold og afregningspriser. Ved brug af værktøjet kan

virksomheden se, hvad det betyder for bundlinjen, hvis virksomheden vælger alternative løsninger til at
komme af med affaldet.
En vejledning i brug af værktøjet ligger her: http://mst.dk/media/182048/affaldsoekonomi-vejledning2017-0228.pdf
Yderligere oplysninger:
Robert Heidemann, Miljøstyrelsen Cirkulær Økonomi & Affald,
rh@mst.dk, tlf.: 72 54 41 32

Kvalitetstjek af egne data:


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. R1 skal stå sammen med forbrænding og ikke genanvendelse.
Deponering (3) kan kun stå sammen med en af bortskaffelseskoderne (D1-D15)
Genanvendelse (1) kan kun stå 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”.
Alt affald fra kommunale genbrugspladser skal indberettes som husholdningsaffald (H01-H31) i
affaldsfraktionen.
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.
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).

Kogebog til kommunerne for kvalitetssikring af affaldsdata i ADS
Under kommunepuljen er der lavet en kogebog til kommunerne for kvalitetssikring af affaldsdata i ADS.
Den kan findes 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
 Arno Guzek (tekniker)
 Ellen Lindholt Nissen (Dataansvarlig og Affaldsstatistik)
 John Egholm Elgaard (Projektleder)
 Alan Sørensen(Dataansvarlig og Affaldsstatistik)
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 nyheds breve, hvis man er flere end virksomhedens
kontaktpersoner der ønsker at modtage det, kan findes her http://mst.dk/virksomhedmyndighed/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.

