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Kære læser 

Så er vinteren på trapperne. Miljøstyrelsen har netop udgivet endnu en ny udgave af Affaldsdatasystemet, 
med en del forbedringer og rettelser. Disse ændringer har ligesom tidligere til formål at gøre det endnu 
nemmere, at anvende Affaldsdatasystemet. De relevante ændringer bliver beskrevet i dette nyhedsbrev. 
Ændringerne træder i kraft 04. december 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. 

Husk at ændringen af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet, der trådte i kraft d. 1. januar 2018, betyder 
at indberetningsfristen er ændret til d. 15. februar. 2019 

Dertil er der ændret i listen over med affaldskoder, hvilket kan have betydning for de koder, du benytter. 
En oversigt over ændringerne er vedhæftet denne mail. 

I det forgangne år oplevede vi en stigning i indberetninger, der kom til tiden, og de fleste indberetter nu 
inden for fristen. 

Vi håber, at denne udvikling fortsætter med indberetningerne for 2018. 

Rettidige indberetninger er grundlaget for, at vi kan indberette korrekte data til EUROSTAT og fremskynde 
udgivelsen af affaldsstatistikken. Når indberetningerne ikke kommer til tiden, bruger vi i stedet mange 
ressourcer på at rykke for data. 

Herudover er Affaldsstatistik for 2016 nu offentliggjort. Læs nyheden på hjemmesiden: 
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/sep/affaldsstatistik-2016/ 

Med venlig hilsen 
Miljøstyrelsen  

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2018/sep/affaldsstatistik-2016/
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Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) 

Opdatering af vejledninger 
I løbet af 2018 er samtlige vejledninger blevet opdaterede. Der arbejdes stadig på om vejledningsformen på 
internettet kan ændres og gøres mere overskuelig. 



 

Udvidet hjælp til CSV-indberetning 
Det er nu muligt at se tilgængelige værdier for flere af kolonnerne i CSV-skabelonen til import. Disse 
angives via en kolonnevælger. For mange af dem er de angivet som tekst og ikke kun koder. I den nye CSV-
skabelon er der også kommentarer for at hjælpe indberetteren til korrekt kodevalg. 

Nye og gamle E/H-koder 
Vedhæftet dette nyhedsbrev finder i en oversigt over de nye og gamle E/H-koder fra før og efter 
bekendtgørelsesændringen. Der er nu, blandt andet, mulighed for at indberette tekstiler med en 
tekstilkode og der er også oprettet en kode til blandet emballage.  De gamle koder for elektronik, batterier 
og køleskabe med freon kan ikke indberettes for 2018 data, men skal fordeles ud på nye koder for 
elektronik og batterier.   

Muligt at udføre manuel indberetning og CSV-import fra ADS-Portalen 
Der er nu tilføjet links til CSV-import og Manuel indberetning direkte fra ADS-Portalen således at man kan 
indberette via ADS portalen. . Linkene ligger under ”Foretag indberetninger” i venstremenuen. Under CSV-
indberetning er der tilføjet et link til den nyeste CSV-skabelon. 

Mellemrum i EAK-koden er nu tilladt 
For at undgå fejl er det nu tilladt at angive mellemrum ved angivelse af EAK kode, hvor punktummer kun 
var tilladt før. 

Fejlbesked ændret ved CSV-Import 
Fejlbeskeden, der fremkommer, når der indsendes en CSV-fil med for få kolonner, er ændret, så den er 
ligetil at forstå. 

Efterbehandlingsservice ved Digital Post fejl er ændret 
I stedet for at fejle når den digitale post ikke kan afsendes, forsøges den nu at afsendes på et senere 
tidspunkt 

Tilføjelse af løsning + indikering af at systemet arbejder ved langvarige operationer i ADS 
For at undgå at der klikkes gentagne gange er der indført ”Timeglas” der indikerer at der er aktivitet i 
funktionerne ”Søgning”, ”Masserettelser”, ”Manuel indberetning” og CSV-import. 

Når der mangler CVR-nummer på producent uden p-nummer i System-System indberetninger 
meldes nu fejl 
Når der mangler CVR-nummer på producent uden p-nummer i System – System indberetninger modtager 
indberetter nu sigende mail med fejlbeskrivelse i stedet for at efterbehandlingsvalideringen går i stå. 

Henvisning til affaldsstatistikken fra ADS-portal 
Der henvises nu til den nyeste affaldsstatistik under punktet ”Rapporter” i venstremenuen 

Fremsøg indberetninger er tilrettet. 
Når man valgte fremsøg indberetninger endte man midt på siden. En irriterende fejl, der nu er rettet, så 
man kommer til toppen af siden. 

Visning af menuen samt masserettelser 
Siden forbliver nu i fokus på det, man har valgt i venstremenuen 



Opmærksomhedspunkter fra sidste opdatering af Affaldsdatasystemet 

Bygherreindberetningsrolle 
I manuel og CSV-import indberetningerne blev det med sidste opdatering muligt at indberette med rollen 
”Bygherre”. Den skal 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. 

Opdatering af kontaktinformationer 
Virksomheder og kommuner opfordres til at tjekke deres kontaktinformationer i Affaldsdatasystemet og 
tilrette dem om nødvendigt 

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)
• Christoffer Grubb (Data og affaldsstatistik)
• Anne Louise Nissen (Data og affaldsstatistik)
• Marie Louise Nygaard Madsen (Data og affaldsstatistik)
• 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. 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
mailto: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 

Til nye og gamle E- og H-koder 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/
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