Forklaringer og bemærkninger til de enkelte rapporter
Aktuelle kommentarer til rådata i Affaldsdatasystemet
Alle data bliver løbende forbedret i forbindelse med kvalitetssikring og udarbejdelse af
affaldsstatistikken.
Det er muligt at vælge jord til eller fra i rapporterne. Vælges jord til, vil tallene
være højere end rapporteret i officielle statistikker og indberetninger. Dette er
fordi mængderne her opgøres uden jord.
Spildevandslam som udbringes på landsbrugsjord er i udgangspunktet ikke indeholdt
i Affaldsdatasystemet. Miljøstyrelsen arbejder på en løsning der sikre mere korrekte
data for spildevandsslam.
Bygge- og anlægsaffald er i ADS fordelt på de brancher som står som producent af
affaldet, hvilket ikke altid er bygge- og anlægsvirksomheder, men f.eks. også
servicevirksomheder.
I rapporterne ” Ressourcestrategien – Kommuneniveau (R025)” og ”
Ressourcestrategien – Landsoversigt (R024)” er det muligt at følge udviklingen i de
rådata, der ligger til grund for udregningen af genanvendelsesprocenten, som den er
defineret regeringens ressourceplan ”Danmark uden affald”, bilag 5. Der har
forudgående været en dialog med kommunerne, og en del kommuner er i gang med at
kvalitetssikre data vedrørende deres kommune. Der kan således stadig forekomme
fejl, som vil blive rettet efterhånden. Derudover er der nogle strukturelle
korrektioner, som foretages før kommunernes data kan anvendes, se nedenfor under
de konkrete kommentarer til (R024) og R(025).
Affaldsproduktion fordelt på behandling og kommune (R019)
Denne rapport viser affaldsproduktionen fordelt på behandlingsform og
kommune.
Som udgangspunkt vælges sidst afsluttet år, men andre år kan vælges. Der
kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem kilderne. Der kan dog vælges at
se data for hovedkilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet ses behandlingsformerne opdelt efter det europæiske
kodesæt (R/D – koder), men den danske opdeling eller begge kodesæt kan
vælges i stedet.
Data kan vises som enten mængde i tons, mængde pr. indbygger i kilo,
eller i procent af den samlede mængde.
Det er ligeledes muligt kun , at medtage farligt affald; undlade jord (både
farligt og ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage
bygge- og anlægsaffald

Affaldsproduktion fordelt på behandling og år (R015) Denne
rapport viser en tidserie over affaldsproduktionen fordelt på
behandlingsform.
Der skal vælges et interval for indberetningsår.
I udgangspunktet vises tal for hele landet. Der kan vælges en specifik kommune. Der
kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se
data for hovedkilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet se behandlingsformerne opdelt efter det europæiske kodesæt (R/D
– koder), men den danske opdeling eller begge kan vælges i stedet.
Data kan vises som enten mængde i tons, mængde pr. indbygger i kilo, eller i procent
af den samlede mængde.
Det er ligeledes muligt kun , at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og
anlægsaffald
Affaldsproduktion fordelt på type og kilde (R023)
Denne rapport viser affaldsproduktionen fordelt på kilden (branche) og affaldsfraktion
(type).
Som udgangspunkt vælges sidst afsluttet år, men andre år kan vælges.
I udgangspunktet vises tal for hele landet. Der kan vælges en specifik kommune, men
i så tilfælde kan data kun vises på branchegrupper eller sektorer.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se
data for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet er affaldstypen opdelt efter det europæiske kodesæt (EAK – koder),
men den danske opdeling (E/H – koder) eller begge kan vælges i stedet.
Kilderne kan opdeles på 2-cifferet NACE-koder, Branchegrupper, eller Sektorer.
Såfremt der kun vises for specifik kommune, er det ikke muligt at opdele kilderne på
NACE-koder. Ved at logge ind kan kommuner se data for deres kommune fordelt på
NACE-koder.
Data kan vises som enten mængde i tons eller mængde pr. indbygger i kilo.
Det er ligeledes muligt kun , at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og
anlægsaffald.
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Affaldsproduktion fordelt på kilde og kommune (R026)
Denne rapport viser en tidsserie af affaldsproduktionen fordelt på kilden (branche) og
kommune.
Som udgangspunkt vælges sidst afsluttet år, men andre år kan vælges.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se data
for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
Kilderne kan opdeles på Branchegrupper eller Sektorer.
Data kan vises som enten mængde i tons eller mængde pr. indbygger i kilo.
Det er ligeledes muligt kun , at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald
Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og år (R001)
Denne rapport viser udviklingen i affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilder.
Der skal vælges et interval for indberetningsår.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se data
for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
Kilderne kan opdeles på 2-cifferet NACE-koder, Branchegrupper, eller Sektorer.
Såfremt der kun vises for specifik kommune, er det ikke muligt at opdele kilderne på
NACE-koder. Ved at logge ind kan kommuner se data for deres kommune fordelt på
NACE-koder.
Data kan vises som enten mængde i tons eller mængde pr. indbygger i kilo.
Det er ligeledes muligt kun , at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald
Affaldsproduktion fordelt på type og behandling (R013)
Denne rapport viser fordelingen af affaldsproduktionen i Danmark fordelt på type
og behandling.
Som udgangspunkt vælges sidst afsluttede år, men andre år kan vælges.
I udgangspunktet vises tal for hele landet. Ved at logge ind kan kommuner se data
specifikt for deres kommune.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se data
for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet er affaldstypen opdelt efter det europæiske kodesæt (EAK – koder),
men den danske opdeling (E/H – koder) eller begge kan vælges i stedet.
I udgangspunktet se behandlingsformerne opdelt efter det europæiske kodesæt (R/D
– koder), men den danske opdeling kan vælges i stedet.
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Data kan vises som enten mængde i tons, mængde pr. indbygger i kilo, eller i procent af
den samlede mængde.
Det er ligeledes muligt kun , at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald
Affaldsproduktion fordelt på type og kommune (R020)
Denne rapport viser fordeling af affaldsproduktionen fordelt på type og kommune, for
et givent år.
Som udgangspunkt vælges sidst afsluttet år, men andre år kan vælges.
I udgangspunktet vises tal for hele landet. Ved at logge ind kan kommuner se data
specifikt for deres kommune.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se data
for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet er affaldstypen opdelt efter det europæiske kodesæt (EAK – koder),
men den danske opdeling (E/H – koder) eller begge kan vælges i stedet.
Data kan vises som enten mængde i tons eller mængde pr. indbygger i kilo.
Det er ligeledes muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald
Affaldsproduktion fordelt på type og år (R014)
Denne rapport viser udviklingen i affaldsproduktion i Danmark fordelt på type og år.
Der skal vælges et interval for indberetningsår.
I udgangspunktet vises tal for hele landet. Der kan vælges en specifik kommune. Der
kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se data
for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet er affaldstypen opdelt efter det europæiske kodesæt (EAK – koder),
men den danske opdeling (E/H – koder) eller begge kan vælges i stedet.
Data kan vises som enten mængde i tons eller mængde pr. indbygger i kilo.
Det er ligeledes muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald.
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Affaldsproduktion fordelt på kommune og år (R027)
Denne rapport viser udviklingen i affaldsproduktion i Danmark fordelt på kommuner.
Der skal vælges et interval for indberetningsår.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se data for kilderne ”Husholdning” eller
”Erhverv”.
Data kan vises som enten mængde i tons eller mængde pr. indbygger i kilo.
Det er ligeledes muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald.

Affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og behandling (R002)
Denne rapport viser udviklingen i affaldsproduktion i Danmark fordelt på kilde og
behandling.
Som udgangspunkt vælges sidst afsluttet år, men andre år kan vælges.
I udgangspunktet vises tal for hele landet. Der kan vælges en specifik kommune.
Der kan vælges mellem primært, sekundære eller totale mængder.
I udgangspunktet skelnes ikke mellem hovedkilderne. Der kan dog vælges at se
data for kilderne ”Husholdning” eller ”Erhverv”.
I udgangspunktet er behandlingsformerne opdelt efter det europæiske kodesæt
(R/D – koder), men den danske opdeling eller begge kan vælges i stedet.
Kilderne kan opdeles på 2-cifferet NACE-koder, Branchegrupper, eller Sektorer.
Såfremt der kun vises for specifik kommune, er det ikke muligt at opdele kilderne
på NACE-koder. Ved at logge ind kan kommuner se data for deres kommune
fordelt på NACE-koder.
Data kan vises som enten mængde i tons, mængde pr. indbygger i kilo, eller i
procent af den samlede mængde.
Det er ligeledes muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og
ufarligt; undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald.
Affaldsbehandling i Danmark, fordelt på behandling og år (R028)
Denne rapport viser udviklingen i mængder behandlet på anlæg i Danmark pr. år
fordelt på behandlingsform. Mængden omfatter også importeret affald.
Der vælges et interval for indberetningsår.
• Fra år skal være mindre eller lig med til år.
• Der kan kun vælges lukkede intervaller
Det er muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og ufarligt;
undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald.
I udgangspunktet er behandlingsformerne opdelt efter det europæiske kodesæt
(R/D – koder), men den danske opdeling eller begge kan vælges i stedet.
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Affaldsbehandling i Danmark, fordelt på type og behandling (R003)
Denne rapport viser i mængder behandlet på anlæg i Danmark for et givet år fordelt
på fraktion og behandlingsform. Mængden omfatter også importeret affald.
I udgangspunktet vises kun mængder som er indberettet som slutbehandlet.
I udgangspunktet er behandlingsformerne opdelt efter det europæiske kodesæt
(R/D – koder), men den danske opdeling eller begge kan vælges i stedet.
Det er muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og ufarligt;
undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald.

Affaldsbehandling i Danmark, fordelt på fraktion og år (R009)
Denne rapport viser udviklingen i mængder behandlet på anlæg i Danmark pr. år
fordelt på fraktion. Mængden omfatter også importeret affald.
I udgangspunktet vises kun mængder som er indberettet som slutbehandlet.
Der vælges et interval for indberetningsår.
• Fra år skal være mindre eller lig med til år.
• Der kan kun vælges lukkede intervaller
I udgangspunktet er behandlingsformerne opdelt efter det europæiske kodesæt
(R/D – koder), men den danske opdeling eller begge kan vælges i stedet.
Det er muligt kun, at medtage farligt affald; undlade jord (både farligt og ufarligt;
undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og anlægsaffald.
Ressourcestrategien – Kommuneniveau (R025)
Denne rapport viser mængden af primært produceret affald med kilden husholdning
for fraktioner, som indgår brøken i bilag 5 i Ressourceplanen for et givet år.
Mængden er fordelt på fraktion og behandlingsform.
Data kan vises som enten mængde i tons, mængde pr. indbygger i kilo, eller i procent af
den samlede mængde.
Denne rapport en detaljering af oversigten i rapporten ”Ressourcestrategien –
Landsoversigt (R024)”.
Tallene tager udgangspunkt i rådata uden tilpasninger. Der er følgende kendte
udfordringer:
•

•

•

Erhvervsaffald i kommunale indsamlingsordninger kan være regnet med
som husholdningsaffald (F.eks. dagrenovationslignende affald). Dette
trækker genanvendelsesprocenten ned.
Nogle kommuner deler genbrugspladser. Kommunen der ikke har egen
genbrugsplads har derfor for lille genanvendelsesprocent, mens
kommunen der har genbrugspladser for flere kommuner, har en for høj
genanvendelesprocent.
Erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser tælles med som
husholdningsaffald. Dette trækker genanvendelsesprocenten op.
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Officielle genanvendelsesprocenter i forbindelse med ressourcestrategien vil tage
udgangspunkt i rådata-materialet fra Affaldsdatasystemet, men med tilpasninger.
Officielle genanvendelsesprocenter vil blive offentlige i Affaldsstatistikken og/eller
andre publikationer.
Ressourcestrategien – Landsoversigt (R024)
Denne rapport viser udvikling i årene fra 2011 til og med sidste år i
genanvendelsesprocenten, som defineret i bilag 5 i Ressourceplanen, for den
enkelte kommune.
Man vælger selv tidsintervallet
Data bagved de enkelte tal kan findes i rapporten ”Ressourcestrategien –
Kommuneniveau”.
Tallene er rådata uden tilpasninger. Der er følgende kendte udfordringer:
•

•

•

Erhvervsaffald i kommunale indsamlingsordninger kan være regnet med
som husholdningsaffald (F.eks. dagrenovationslignende affald). Dette
trækker genanvendelsesprocenten ned.
Nogle kommuner deler genbrugspladser. Kommunen der ikke har egen
genbrugsplads har derfor for lille genanvendelsesprocent, mens
kommunen der har genbrugspladser for flere kommuner, har en for høj
genanvendelesprocent.
Erhvervsaffald på kommunale genbrugspladser tælles med som
husholdningsaffald. Dette trækker genanvendelsesprocenten op.

Officielle genanvendelsesprocenter i forbindelse med ressourcestrategien vil tage
udgangspunkt i rådatamaterialet fra Affaldsdatasystemet, men med tilpasninger.
Officielle genanvendelsesprocenter vil blive offentliggjort i Affaldsstatistikken
Virksomhedsrapport (R016)
Denne rapport til virksomhederne viser oplysninger om en enkelt virksomhed for et år
med angivelse af modtager eller producent
Der søges på virksomhedens CVR og/eller P-nummer.
Der skal vælges et interval for indberetningsår.
Rapporttypen kan varieres alt efter om man vil se affaldsdata hvor virksomheden
enten er, indberetter, producent, modtager eller producent ansvarlig. Man kan her
vælge at medtage virksomhedsoplysninger og/eller information om affaldsaktør.
Man kan vælge at vise EAK-koderne, Affaldsfraktionen og Basel/OECD/BEU/BA.
Ved behandling kan vælges, at medtage både EU-kodesæt og/eller det danske
kodesæt.
I tillæg hertil kan virksomheden medtage information om indberetningstype og/eller
information om slutbehandling.
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