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Kære læser 

Det har taget lang tid, men nu er foråret endelig ankommet. Miljøstyrelsen har netop udgivet endnu en ny 
udgave af Affaldsdatasystemet, med 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 25. april 2018. 

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. 

Ændringen af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet trådte i kraft d. 1. januar 2018. Ændringerne 
sigtede primært mod at klarlægge indberetningspligten, strømline bilagene og generelt yde mere detaljeret 
vejledning til brugeren.  Med ændringen af bekendtgørelsen imødekommes endvidere et ønske fra 
indberetterne om at forlænge fristen for indberetning. Fristen er således fra og med i år ændret til d. 15. 
februar. 

Indberetningsfristen for indberetning af 2017 data var den 15. februar 2018. Der er endnu nogle hvor 
indberetningen ikke er foretaget. Der vil derfor snart udsendes en rykkerskrivelse.  

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.  

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. 

Herudover er Emballagestatistik for 2015 er nu offentliggjort. Læs nyheden på 
hjemmesiden: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/emballagestatistik-2015/ 

Med venlig hilsen  
Miljøstyrelsen 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/apr/emballagestatistik-2015/
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Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) 
 

Bygherreindberetningsrolle 
I manuel og CSV-import indberetningerne er det nu muligt at indberette med rollen ”Bygherre”. Den 
anvendes når et anlægsarbejde ikke er placeret på det p-nummer, hvor der indberettes fra, fx ved 
etablering af en støjvold. I så tilfælde skal man vælge en kommunekode for den kommune, hvor 
anlægsarbejdet finder sted. Hvis det drejer sig om flere kommuner, skal man indberette skønsmæssige 
mængder for hver kommune. 

Fordeling af affald fra genbrugspladser ejet af flere kommuner 
Miljøstyrelsen kan nu anvende et modul, der procentvis kan fordele affaldet fra genbrugspladser, der er 
drevet af flere kommuner i samarbejde. Hvis man som kommune gerne vil have lavet en sådan 
fordelingsnøgle, kan man kontakte affaldsdatasystemet. 

Udskrift af transportforordningens Bilag VII 
Vi har fået implementeret og tester i øjeblikket en ny feature i ADS-indberetningen for eksport, hvor man 
kan indberette manuelt og ved at tilføje lidt ekstra oplysninger få printet sit bilag VII. Vi håber det gør det 
lettere at få overstået begge dele. Hvis erfaringerne er gode, overvejer vi flere nyttige funktioner som kan 
tilføjes senere. Henvend jer, hvis I gerne vil hjælpe med at prøve det af for os. 

Endemålet er, at virksomheden umiddelbart efter indberetning af en affaldseksport til Affaldsdatasystemet 
kan downloade en udfyldt pdf-udgave af Bilag VII, der i sin opbygning svarer fuldstændigt til det skema der 
findes i Transportforordningen (Forordning nr. 132/2006 om overførsel af affald). Forordningen gælder i 
alle lande, som er medlem af EU, og har regler for overvågning af og kontrol med al import og eksport af 
affald, som berører mindst et EU-medlemsland. 

 

Generelle ADS forbedringer 
 

Ny Fejlbesked ved CSV indberetning 

Indtil denne release blev der fremsendt en mail med en vedhæftet fil over fejl i CSV filen til indberetter. Det 
var besværligt, at skulle finde sin oprindelige fil frem og så sammenholde den med fejllisten. Nu afsendes 
en mail til indberetter vedhæftet en PDF-fil med beskeden om at der er fejl i CSV-filen. Ligeledes er der 
vedhæftet en CSV-fil, hvor der i kolonnen længst til højre er angivet fejlbeskederne for de berørte 
indberetninger. For brugeren er det en fordel, især når denne indsender mange filer og ikke vil rette fejl her 
og nu. Man kan så senere blot parre den rette CSV fil med den rette fejlbesked. 

Bedre dokumentering af masserettelser.  
Under ”Tilbagerulning af rettelser” er der tilføjet en knap ”Fremsøg berørte indberetninger”. Når man 
trykker på knappen sendes man til en søgeside, hvor man kan se de indberetninger, der er berørt af 
rettelsen. Søgeresultatet viser de aktelle værdier for indberetningerne og ikke de historiske. Slettede 
indberetninger vises ikke. 



 

Tilbagerulninger af rettelser 
Indberetninger kan kun ændres for åbne indberetnings år. Miljøstyrelsen kan nu teknisk åbne op for, at 
indberetter kan redigere indberetninger for ikke umiddelbart åbne indberetnings år. Der kan kun vælges 
åbne intervaller. F.eks. hvis en bruger kan redigere for år 2015 og 2017, kan brugeren ikke vælge intervallet 
2015-2017. Dette vil være ugyldigt, da 2016 ikke er åbent. 

Tilføjelse i kvitteringsmail og nederst på ADS-portalen 
Der er nu tilføjet kontaktinformationer i kvitteringsmails og nederst på ADS-portalen 

Nye søgekriterier i masserettelse 
På siden ”Masserettelse af indberetninger” kan man nu søge på nye kriterier. Man kan søge på producenter 
af typen kommune og man kan afgrænse sin søgning til producenter med eller uden P-nummer. 

Tilpasning af skærmbillede i ADS 
På ADS-portalen under ”Fremsøg indberetninger” er søgeresultatet nu rykket helt ud til venstre efter en 
søgning 

Ny validering af E-mailadresser 
Da der nu kan benyttes domainesuffixer (de sidste bogstaver i en mailadresse) på flere end tre bogstaver 
tillades dette nu i valideringen af en e-mailadresse 

Ny feature i R016 Virksomhedsrapport  
Hvis en kommune angiver sit CVR-nummer (uden P-nummer) vil rapporten R016 nu også inkludere alt 
affald, hvor producenten er kommuneaktør med kommunens nummer. På portalsiden hvor man henter 
rapporten R016 er der for brugere af typen kommune tilføjet en ekstra valgmulighed. Under 
valgmuligheden ”Søg på kommune som virksomhed” kan man fra en dropdown boks vælge en specifik 
kommune. Valgmuligheden henter samme type rapport som beskrevet ovenfor hvor producenten er 
kommuneaktør med kommunens nummer, men gør det mere klart hvilken type rapport der er tale om. En 
kommune kan kun vælge sin egen kommune. 

Fejl ved manuel redigering 
En fejl ved indsendelse af en indberetning gemt som kladde er nu rettet. 

Gentagne masserettelser dokumenteres ikke i ADS 
I forbindelse med ”vis/rediger en indberetning under ”Fremsøg indberetning” er der nu 3 faneblade 
nederst på siden. Henholdsvis ”Historik”, ”Detaljer” og ”E-mail sendt”. På fanebladet ”E-mail sendt” vises 
der en liste over alle de e-mails der er relateret til indberetningen. De er vedhæftet som PDF-filer. 

Meddelelse om uspecificeret systemfejl 
Den tidligere lidt intetsigende fejlmeddelelse man kunne få ved import af indberetning hvori der var fejl er 
nu rettet til mere sigende besked, der angiver hvad fejlen/fejlene er. 

Ændret rapportoverskrift 
Rapporten R026 har nu fået en mere sigende overskrift: Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og 
kommune (R026) 



 

Tilrettet R016 Virksomhedsrapport for producenter  
Der er tilføjet en ny rapporttype under siden "Virksomhedsrapport (R016)". Rapporttypen "Affaldsdata hvor 
virksomheden er producent ansvarlig" laver en R016 rapport med de indberetninger, hvor brugerens CVR-
nummer er angivet i ProducerResponsibilityID. Rapporten er tilgængelig for "Indberetter/Affaldsproducent" 
samt Miljøstyrelsen. "Indberetter/Affaldsproducent" kan kun se indberetters aktørinformation, medmindre 
de selv er producenten og/eller modtageren. 

Mulighed for at sende R016 til alle registrerede producenter 
Miljøstyrelsen har nu fået mulighed for automatisk, at udsende R016 Virksomhedsrapport til alle 
producenter indeholdende hvad der er indberettet om dem og deres affald. Dannelsen af rapporterne 
tager tid, hvorfor de kun udsendes på nærmere fastlagte datoer. 

Implementering af ODATA. 
ODATA er nu implementeret. Open Data Protocol (OData) giver adgang til en virksomheds rådata. Det er 
disse data, som bruges til at generere ADS rapporterne.  
For virksomheder med store mængder data, kan nogle operationer tage lang tid. ODATA kan i den slags 
tilfælde benytte af it-udviklere til ikke-standard søgninger i rapportdatabasen og til at få adgang til de 
rådata, som det certifikat de er logget ind med afgrænser. 

Rapport til kommuner 
Hvis man er logget ind som kommune kan man nu i rapporten R023 ”Affaldsproduktion i Danmark fordelt 
på type og kilde” efter valg af ”Branchekoder”, få vist affaldsproduktioner fordelt på type og år for en 
enkelt kilde (branche). Rapporten kan ikke vises som PDF, men åbner i Excel. 

Automatisk udfyldelse af feltet WasteProducerType ved CSV-indberetning for at lette 
indberetter 
Ved anvendelse af CSV-Import vil systemet i langt de fleste automatisk kunne udfylde producenttypen. 

 

Quickguide til Kvalitetstjek af egne data  
• 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-H50 
Alt affald fra erhverv skal have en af fraktionskoderne: E01-E50 

• Er der sammenhæng mellem EAK-koder og affaldsfraktioner (H01-H50 og E01-E50)?  
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 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, der så indberetter affaldsproducenten i sin 
indberetning.  

- Indberettere skal ikke angive sig selv som affaldsproducent, medmindre der er tale om en 
eksportindberetning eller restprodukter fra forbrænding 

- Ved angivelse af affaldsproducent skal man angive p-nummer på hvor affaldet stammer fra og ikke 
administrationskontor eller lign. Hvis affaldet er fra en indsamler skal indsamleren angives som 
producent. 

• 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) 
• Christoffer Grubb (Data og affaldsstatistik) 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk


 

• Johan Vestergaard Povlsen (Jurist) 
• 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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