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Definition af anvendte begreber til rapporter på ADS portalen  

I rapporterne på ADS portalen er der anvendt en række generelle 

begreber, som er nærmere forklaret nedenfor. 

Affaldsmængder 
Mængderne er enten angivet i tons, kilo per indbygger eller i procent. 

Befolkningstallet for de enkelte år anvendt til at beregne kilo per 

indbygger stammer fra Danmarks Statistik. Procent angiver for eksempel, 

hvor meget af affaldet fra detailhandelen eller fra en kommune, der bliver 

genanvendt, forbrændt med energiudnyttelse, deponeret etc. 

Primært og sekundært produceret affald 
I alle rapporter er der mulighed for at vælge, om mængderne skal 

indeholde primært eller sekundært produceret affald eller begge dele. 

Primært produceret affald er alt det affald, der kommer fra primære 

kilder. Primære kilder er affaldsproducenter, der ikke behandler affald. 

Sekundært affald er affald fra aktører, som indsamler, forbehandler 

eller slutbehandler affald. 

Når man opgør behandlingen af det producerede affald i Danmark, vil 

man normalt tage udgangspunkt i behandlingen af affald fra primære 

kilder. Hvis man ønsker at få vist både det primære og sekundære affald 

samlet, så skal man være opmærksom på, at den samlede producerede 

affaldsmængde derved vokser 

”kunstigt”. Man tæller nemlig noget af affaldet med to gange, selv om 

der reelt set er tale om den samme mængde. 

For eksempel, hvis 100 tons affald bliver ført til forbrænding, så vil 

forbrændingsanlægget i forbindelse med selve forbrændingen 

producere ca. 25 tons slagger og røggasrensningsprodukter. Hvis man 

derfor lægger det primært producerede affald (100 tons) og det 

sekundært producerede affald (25 tons) sammen, så vil man få, at 125 

tons i alt er genereret, selv om den oprindelige og egentlige 

affaldsmængde kun er 100 tons. 

Et andet eksempel er, når en indsamler af affald rapporterer til 

Affaldsdatasystemet, så bliver det indsamlede affald (eksempelvis 10 

tons) registreret som primært produceret affald, hvis affaldet kommer fra 

en primær kilde (F.eks. et supermarked). Indsamlervirksomheden oplyser 

i dette tilfælde til Affaldsdatasystemet den præcise primære kilde, der har 

genereret affald. Når disse 10 tons bliver leveret videre af 
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indsamlingsvirksomheden til et affaldsbehandlingsanlæg, så vil 

behandlingsanlægget registrere og indberette til Affaldsdatasystemet det 

afleverede affald som kommende fra indsamlingsvirksomheden. Fordi 

indsamlingsvirksomheden er en sekundær kilde, vil de 10 tons affald - 

indberettet af affaldsbehandlingsanlægget - blive til sekundært affald. 

Hvis den primære og sekundære mængde lægges sammen fås 20 tons, 

selv om den egentlige affaldsmængde kun er 10 tons. 

Når det giver mening at se på det sekundært producerede affald, så er det 

bl.a. fordi, man derved bedre kan følge en affaldstype, fra den er 

produceret til den endelige slutbehandling. Endvidere hvis man ser på 

mængden af farligt affald, så er det meget relevant både at inddrage den 

mængde, der er produceret af de primære kilder og den mængde af 

affald, der stammer fra behandlingen af det primært producerede affald. 

Ift. ADS kan man igen risikere at indregne den samme mængde flere 

gange. Dvs. man skal på forhånd kende til de sekundære kilder, som kan 

skabe farligt affald ud af ikke farligt affald. 

Husholdning og Erhverv 
I mange rapporter er det en valgmulighed, om man ønsker at se affald 

fra kilden Husholdning eller fra kilden Erhverv eller sammenlagt fra 

begge kilder. Kilden Erhverv viser den samlede mængde af affald fra 

Erhverv. Hvis man ønsker at få mere detaljerede oplysninger om affald 

indenfor kilden Erhverv, så kan få dette ved at gå ind i de rapporter, der 

har en overskrift, hvor Branche er angivet i overskriften. 

Branche (NACE kode, Sektor og Branchegrupper) 
Det er muligt at få mere detaljeret information om affald fra kilden 

Erhverv ved at vælge en NACE-kode, en branchegruppe eller en sektor. 

Danmarks Statistiks branchenomenklatur er baseret på EU's 

nomenklatur (NACE). Den mest detal- jerede opdeling, der kan vælges i 

rapporterne, er NACE-koder vist med en tocifret kode. Der kan vælges 

mellem 77 forskellige erhvervsbrancher. Hvis man ønsker at se 

brancherne på et mere overrodnet niveau, skal man vælge Sektor. Her er 

de 77 erhvervsbrancher slået sammen til 21 Sektorer. Endelig kan man 

vælge at se erhvervsopdelingen på et endnu mere overordnet niveau 

nemlig på Branche- gruppe, hvor der er vist syv forskellige grupper f.eks. 

Fremstillingsvirksomhed, Bygge- anlæg og Service. 

Kilde 
En enkelt rapport anvender Kilde i overskriften. Kilde har samme 

betydning som branche, se derfor under denne. 

Fraktion/EAK-kode 
Det er muligt at få mere detaljeret viden om typen af affald ved enten 

at vælge fraktion (der er en speciel dansk affaldskode) eller EAK-

kode (der er den europæiske affaldskatalogs kode), som er vedtaget i 

EU. 
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Den danske fraktions kode har en overordnet opdeling i H 

(Husholdning) og E (Erhverv). Til H er tilknyttet 42 fraktionskoder og 

til E er tilknyttet 44 fraktionskoder. Den samlede danske fraktions-

kodeoversigt fremgår af bilag 1 i Affaldsdatabekendtgørelsen 

(Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet) 

EAK-koden omfatter ca. 800 forskellige affaldstyper (koder), hvoraf 

halvdelen er for farligt affald. Den samlede EAK liste findes i bilag 2 i den 

danske affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om affald). Miljøstyrelsen 

har udarbejdet en kort vejledning til brug af EAK-koderne (EAK-

vejledning). 

 

Behandling 
Affald produceret i Danmark bliver behandlet på danske eller 

udenlandske anlæg. I alle rapporter startende med ”Affaldsproduktion 

fordelt på behandling …” eller ”Affaldsproduktion i Danmark fordelt på 

kilde- og behandling” kan man få oplysning om typen af behandling af 

det i Danmark producerede affald. 

Oplysningen om hvilken behandling affaldet har undergået, kan fås ved 

enten at vælge en overordnet behandlingsform eller en mere detaljeret 

kode. Den overordnede behandlingsform består af genanvendelse, 

forbrænding, deponering, særlig behandling, afgiftsfritaget deponering 

og midlertidig oplagring. Den detaljerede kode for behandling består af 

de såkaldte R- og D koder, der er fastlagt i EU’s Affaldsrammedirektiv. R 

står for recovery (nyttiggørelse) og D for disposal (bortskaffelse). Der 

findes 13 R-koder og 15 D-koder, der alle er defineret i hhv. bilag 5A og 

5B i den danske affaldsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om affald). 

 

Affaldsproduktion i Danmark / Affaldsproduktion fordelt på… 
Med ”Affald produceret i Danmark” eller ”Affaldsproduktion” menes 

der affald som er produceret og indsamlet i Danmark. Det kan enten 

behandles i Danmark eller eksporteres. 

 

Affaldsproduktion i Danmark indeholder ikke importerede mængder, 

men den del af affaldsproduktionen, der bliver eksporteret, er medtaget. 

Når der angives en behandling af det produceret affald, betyder det 

indsamlet med henblik på den pågældende slutbehandling, inkl. evt. 

forbehandling. 

Behandling i Danmark/Behandlede mængder 
Når der i en rapport står behandling i Danmark eller ”Behandlede 

mængder…”, så vises den mængde affald, der er behandlet på danske 

anlæg, uanset om affaldet er produceret i Danmark eller i udlandet og 

derefter importeret til behandling i Danmark. Det vil sige, at affald 

produceret i Danmark -men behandlet på udenlandske anlæg - er ikke 

medtaget i disse rapporter. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194890
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826
https://mst.dk/media/150908/vejledning-de-fem-trin-16072018.pdf
https://mst.dk/media/150908/vejledning-de-fem-trin-16072018.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144826

