Nyhedsbrev Vinter 2019

NYHEDSBREV
AFFALDSDATASYSTEMET
(december 2019)

Kære læser
Så er vinteren på trapperne og Miljøstyrelsen er begyndt at føle sig hjemme i Odense. 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 5. december 2019.
Vi forsætter 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.
Med venlig hilsen
Miljøstyrelsen
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Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS)
Status for indberetning og kvalitetssikring af data
Inden der logges på er der i menuen til venstre tilføjet et punkt ”Rapporter-Statistik”, hvor man kan se status
for indberetning og for hvor lang Miljøstyrelsen er nået med statistikken. Logger man på som Kommune, får
man tillige vist den procentdel af alle indberettere i pågældende kommune, som har indberettet for det valgte
indberetningsår.

Forbedret tilgang til CVR registeret
Adgangen til opslag i CVR-registeret er blevet forbedret, således at vi ikke mere vil se fejl forårsaget af at CVRregisteret har været nede. del

Fejlbehæftede indberetninger skal kunne rettes i masserettelsesmodulet
Fejlbehæftede indberetninger kan nu rettes i masserettelsesmodulet.

Indberetning af 0-mængder
Indberetning af 0-mængder er nu mulig, så indberettere kan genbruge deres CSV-ark fra år til år og blot
opdatere mængderne. Linjen med 0 tons indlæses, men data bliver ikke brugt af systemet. Laver man senere
et udtræk af den indberettede fil fremgår 0-linjerne.

Angivelse af kommunekode ved Uden-P-nummer indberetning
Når der foretages en indberetning uden P-nummer vil systemet danne en kommunekode ud fra adressen

CVR-nummeret skal være gyldige i ADS 1 år efter indberetningsåret
CVR-nummeret er nu gyldigt i Affaldsdatasystemet 1 år efter indberetningsåret når producenttype
UdenPnummer anvendes

Muligheder for brug af AI i ADS
Miljøstyrelsen har set og ser stadig på muligheden for brug af Kunstig intelligens så indberetningen bliver
nemmere

Mulighed for målrettede nyheder
Der er nu åbnet op for at Miljøstyrelsen kan lave målrettede nyheder til henholdsvis Indberetter, Kommune.

Visning af side
Der har været ønske om, at når man går ind på en ny side i ADS kommer til toppen af den. Ligeledes har det
været et ønske at systemet husker den forrige placering når man klikker på ’Tilbage’-knappen. Dette er nu
lavet de steder hvor det har været muligt.

Autoudfyldning landekode i telefonnummer i BilagVII
I forbindelse med dannelse af Bilag VII landkoden i telefonnummeret nu autoudfyldt.

Forklarende tekst på rapporten R033
Den forklarende tekst til rapporten R033 er nu ændret til ”Tomme felter skyldes, at ingen virksomheder har
indberettet affald fra kommunen med de specifikke H-koder”.

Tooltips i masserettelsesmodulet
En orange advarselstrekant info-knap vises ved siden af en værdiliste dropdown på højre side, som blev
filtreret pga. ugyldige koder i den angivne søgeperiode. Tooltip'en som vises, når man holder musen over den
orange advarselstrekant er en hjælpetekst. Hjælpeteksten informerer brugeren at valget af indberetningsårs
perioden (som søgekriterie) har ført til, at pågældende værdiliste blev filtreret således at koder, der ikke er
gyldige i hele den valgte periode blev fjernet. (Potentielt kan der være fjernet koder, der kunne have været

gyldige på nogle af de fundne indberetninger.

Rettighedstildeling (begrænsning af P-numre)
Virksomheder med mange p-numre kan nu afgrænse muligheden for indberetning til specifikke p-numre ved
at vælge ”Må indberette” i virk-administration. Det vil være virksomhedens Virk-administrator der kan gøre
dette.

Opdatering af hjælpetekster i CSV-skabelon.
Hjælpeteksterne i CSV skabelonerne er blevet forbedret

Opmærksomhedspunkter fra sidste opdatering af Affaldsdatasystemet
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)
 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.
Nedenfor er en oversigt over senest modtagne ændringsønsker og deres status.
Ændringsønske

Kommentar

Mulighed for at begrænse medarbejderes
adgang til at indberette til bestemte –numre
under CVR-nummer

Gennemført

Skabelon på portalen så kommuner kan
oprette sager vedrørende mangler i
virksomheders indberetning til ADS.

Gennemført

Detaljeringsgraden af behandlingstyper for
kommunale rapporter, så de er
sammenlignelige med nationale data, der

Denne ændring afventer p.t., idet vi er ved at
undersøge, om rapport-systemet kan
erstattes af et mere fleksibelt system, så man

fremover præsenteres med tre kategorier

hurtigere og nemmere kan udtrække de
data, man har brug for

Kommunerne skal kunne se på portalen, hvor
stor procentdel, som har indberettet af dem,
der indberettede sidste år, samt hvor langt
Miljøstyrelsen er med kvalitetssikringen af
hver branche/fraktion

Gennemført

Kommunerne skal have mulighed for at følge,
hvad der sker med deres affald i andre
kommuner

Gennemført

Tidligere nyhedsbreve
Tidligere nyhedsbreve og tilmelding til fremtidige nyhedsbreve, kan findes her

