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Kære læser 
 
Trods Corona og hjemmearbejdspladser har det været muligt, at få udgivet en ny udgave af 
Affaldsdatasystemet med yderligere forbedringer. Disse forbedringer har ligesom tidligere til formål at gøre 
det nemmere at anvende Affaldsdatasystemet. De relevante ændringer beskrives i dette nyhedsbrev. 
Ændringerne trådte i kraft 20. april 2020. 

 
Vi forsætter med den generelle udvikling af systemet og er allerede nu så småt 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 

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

Mere end 1 kontaktperson i ”Alle kontaktpersoner”  
Det er nu blevet muligt at angive mere end 1 kontaktperson under Administration-Kontaktinformation ved at trykke 
”Tilføj kontaktperson”. Kan f.eks. bruges hvis der er forskellige personer der tager sig af forskellige opgaver i forbindelse 
med indberetning. Disse funktioner kan angives i kommentarfeltet. 
 

Sletning af alle filtre under masserettelse 
Det er nu muligt, at slette alle oprettede filtre på en gang i masserettelse under ”Søg og Erstat filtre”.  
 

Min side til Kommuner og virksomheder. 
Der er lavet en ny forside til kommuner og virksomheder der er tænkt som en "Min velkomstside" med de vigtigste 
rapporter R030, og R025. Samt rådatarapporten R30. 

Tekst til kommuner 

Velkommen til Affaldsdatasystemets administrationsportal. 
Her kan du se din genanvendelsesprocent og hvilke mængder den er uddraget på baggrund af. 
I R024 kan du se genanvendelsesprocenten for andre kommuner. 
Kommuner har i samme vindue fået muligheden for at oprette kommunal sag med knappen ”Opret kommunal sag”. 
Virksomheder har fået teksten ”Velkommen til Affaldsdatasystemets administrationsportal. 
Her kan du se dine virksomhedstal.” med en henvisning til rapport R16 
 

Online retning af fejl i indberettede CSV-filer 
Der er nu udviklet en længe efterspurgt facilitet, hvor det er muligt for indberettere at rette fejl i en indberettet CSV-fil 
direkte i Affaldsdatasystemet. Den tilgås i venstre menu under ”Ret CSV-indberetning. Som en ekstra feature er der 
guides til valg af de rigtige koder, p-numre m.m. 

Bedre navne og mere brugervenlig styring af tilgængelighed for "Udfør" 
knapperne i modulet masserettelse 
Én knap "Udfør ændringer" sender ændringerne videre, og - hvis indberetningernes status er "indsendt-afventer 
rettelser"- sendes ændringerne til postvalidering! 
I så fald præsenteres brugeren for en pop-up med teksten: "Masserettelsen er udført! Ændringerne sendt til 
postvalidering 

 

Sikkerhedsgennemgang 
Der er gennemført en gennemgribende sikkerhedsgennemgang 
 

Info-knapper 
Der er tilføjet info-knapper flere steder for at hjælpe med redigeringer og indberetninger. 
 
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) 
• Martin Vittrup Spangaard Andersen (Studentermedhjælper) 
• Casper Mayland (EU´s affaldsdirektiv) 
• Luisa Ninette Baandrup Kristiansen (Jurist) 

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 

Min velkomstside til kommuner og 
virksomheder 

Denne feature er implementeret 

Online rettelse af CSV-filer Denne feature er implementeret 

Detaljeringsgraden af behandlingstyper for 
kommunale rapporter, så de er 
sammenlignelige med nationale data, der 
fremover præsenteres med tre kategorier 

Denne ændring afventer p.t., idet vi er ved at 
undersøge, om rapport-systemet kan 
erstattes af et mere fleksibelt system, så man 
hurtigere og nemmere kan udtrække de 
data, man har brug for 

 

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

 
 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
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https://mst.dk/affald-jord/affald/affaldsdatasystemet/
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