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Kære læser 
 

Så blev det sommer igen og Miljøstyrelsen er endelig blevet samlet i Odense pr. 3. juni. Vi har netop 
udgivet endnu en ny udgave med forbedringer af Affaldsdatasystemet. Disse ændringer har ligesom 
tidligere til formål at gøre det endnu nemmere at anvende Affaldsdatasystemet. De relevante ændringer 
beskrives i dette nyhedsbrev. Ændringerne trådte i kraft 4. juni 2019. 

 

Vi forsætter naturligvis med den generelle udvikling af systemet og er allerede nu i gang med at udvikle en 
ny release. Vi modtager stadig meget gerne forbedringsønsker i den forbindelse på 
affaldsdatasystem@mst.dk. 

 

I forbindelse med indberetningen af 2017 data oplevede vi en lille stigning i indberetninger, der kom til 
tiden, og de fleste indberetter nu inden for fristen. 

 
Vi håber, at denne udvikling fortsætter i de kommende indberetninger. 

 
Rettidige indberetninger er grundlaget for, at vi kan indberette korrekte data til EUROSTAT og fremskynde 
udgivelsen af affaldsstatistikken, som danner grundlag for miljøpolitiske forslag, initiativer og 
beslutninger. Når indberetninger ikke kommer til tiden, bruger vi i stedet mange ressourcer på at rykke 
for data. 

 

Med venlig hilsen 
Miljøstyrelsen 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
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Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) 
 

Mulighed for at rette til ugyldige værdier for behandling er fjernet 
I masserettelsesmodulet er muligheden for at rette til ugyldige værdier nu fjernet. På denne måde mindskes 
risikoen for fejlindberetning 

Rettelser der skal forbedre brugeroplevelsen.  
• Der er tilføjet navn på EAK-kode på kvitteringssiden for indberetning. 
• Der er tilføjet en fremskridts bjælke i manuel- og CSV indberetning, så man kan se hvor langt man er 

kommet med indberetningen. 
• I manuel indberetning vil p-nummeret nu autoudfyldes, hvis CVR nummeret der indberettes for kun har et 

P-nummer.  
• I manuel indberetning vises nu kun p-numre der tidligere har indberettet som default.  Man kan få alle p-

numre tilknyttet et CVR-nummer at se ved at fjerne flueben. 
• I ADS-portalen er det nu muligt at slette ”Mine gemte søgninger” direkte fra drop Down-listen. 
• I manuel indberetning er der fjernet en del ugyldige kodevalg fra drop-downlister. 
 

Se data for affald produceret i kommunen, men modtaget i andre kommuner 
I ADS-portalen er det nu muligt for den enkelte kommune at se data for affald, der er produceret i 
kommunen, men modtaget i andre kommuner. 

Nye CSV-skabeloner, hvor alt er på dansk. 
Der er kommet nye skabeloner til CSV-indberetningen, hvor alt indhold nu er på dansk. Link 

Ændring af mail der sendes til indberetter 
Hvis der er fejl i indberetningen, angives det nu i overskriften på mails, der afsendes fra Affaldsdatasystemet 
til indberetter. Dette er lavet for at gøre det tydeligere, at der er en fejl, der skal rettes i indberetningen. 

Nyt kommentarfelt i masserettelsesmodulet 
Der er oprettet et kommentarfelt i masserettelser, der gør det muligt både at slette og sætte en kommentar 
til denne sletning i samme arbejdsgang. 

Skabelon til kommuner med besked om manglende/fejlagtig indberetning fra 
virksomhed 
Til kommuner er der oprettet en skabelon i ADS-portalen under administration, hvor de direkte kan give 
Affaldsdatasystemet besked om manglende/fejlagtig indberetning fra virksomhed. Det bliver derved 
nemmere for Affaldsdatasystemet, at kontakte de implicerede for en mulig indberetning 

Status for kvalitetssikring af data 
I ADS portalen kan man nu se status for kvalitetssikring af data under ”Rapporter statistik” – ”Status for 
kvalitetssikring”. Der arbejdes videre på at kunne vise status for indberetninger som procentdel af den 
mængde affald, der forventes indberettet. Den forventede mængde affald er udregnet via tidligere 
indberetninger. 

Mere fleksibel adressevalidering 
Adressevalideringen ved indberetning er gjort mere fleksibel, så adressen i flere tilfælde automatisk tilrettes 
og ikke stopper indberetningen, som det var tilfældet i den tidligere version af Affaldsdatasystemet. Dette er 
kun aktuelt hvis man vælger producenttypen ”UdenPnummer”. Hvis der angives P-nummer, som 
producentoplysning, hentes adressen automatisk fra cvr.dk 
 

https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/indberetning-af-affaldsdata/


 

 

 

 

Analyse og beregningsmåde er ikke længere et obligatorisk felt 
I Manuel- og CSV indberetning er ”Analyse og beregningsmåde” ikke længere obligatorisk. 

Nyheder på ADS-portalens forside 
Der oprettes ny relevante nyheder på ADS-portalens forside. Der arbejdes på at målrette nyhederne, specielt 
til kommuner i næste release. 

Information om persondataforordningen 
Der er information om persondataforordningen på alle kvitteringsmails og på ADS-portalens forside. 

Indberet din grønlistede eksport – og print bilag VII med det samme 
Når du overfører grønlistet affald til udlandet, skal du have bilag VII med. Du skal også indberette eksporten til 
Affaldsdatasystemet. Nu kan du gøre begge dele på én gang. 
Affaldsdatasystemet giver nu mulighed for at overføre de oplysninger, som du indberetter, direkte til bilag VII, 
som du kan printe og give til chaufføren, når du har indberettet eksporten til Affaldsdatasystemet. Systemet 
beholder en skabelon, som du kan bruge næste gang du eksporterer det samme. Systemet hjælper dig 
samtidig med at få styr på nogle af oplysningerne om bl.a. afsender og modtager. 
Nogle af oplysningerne er valgfrie, fordi man måske ikke lige ved fx hvilket transportselskab man vil bruge, når 
man indberetter. Det kan skrives på i hånden lige før transporten sendes afsted. 
Det digitale bilag VII er i en tidlig fase, og vi har brug for din hjælp til at pege i retning af, hvad vi skal udvikle 
videre på. Giv os din feedback. Hvad er godt og skidt i det du ser? Hvad kunne du tænke dig i en fremtidig 
version? Hvad kan vi automatisere, og hvad kan vi ellers hjælpe brugeren med? 
 
 
Opmærksomhedspunkter fra sidste opdatering af Affaldsdatasystemet 

Indberetning fra bygherre 
Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at det i forbindelse med sidste opdatering er muligt at 
indberette med rollen ”Bygherre”, når manuel og CSV-import indberetningerne anvendes. Rollen skal 
anvendes, når et anlægsarbejde ikke er placeret på det p-nummer, hvor der indberettes fra, fx ved 
etablering af en støjvold. I dette tilfælde vælges en kommunekode for den kommune, hvor 
anlægsarbejdet finder sted. Hvis det drejer sig om flere kommuner, indberettes den skønsmæssige 
mængde for hver kommune. 
 

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

 

Øvrige praktiske oplysninger: 

Bemandingen i Affaldsdatasystemet. 
Bemandingen og kontaktinformation er følgende: 

 
Affaldsdatateam  
Kontakt 72 54 81 81, mandag til fredag kl. 10-14 eller pr. mail til affaldsdatasystem@mst.dk  

• John Egholm Elgaard (Projektleder) 
• Ole Kiilerich (Projektleder) 
• Ellen Lindholt Nissen (Dataansvarlig) 
• Anne Louise Nissen (Data, affaldsstatistik og EU´s affaldsdirektiv) 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk


 

 

 

• Marie Louise Nygaard Madsen (Data og affaldsstatistik) 
• Johan Vestergaard Paulsen (Jurist) 
• Martin Vittrup Spangaard Andersen (Studentermedhjælper) 
• Casper Mayland (EU´s affaldsdirektiv) 

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, kan findes her 
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