Nyhedsbrev Vinter 2021

NYHEDSBREV
AFFALDSDATASYSTEMET
(november 2021)
Kære læser
Så er vi atter fysisk tilstede på Tolderlundsvej, og vi har atter udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet
med forbedringer. Disse forbedringer har ligesom tidligere til formål at gøre det nemmere at anvende
Affaldsdatasystemet. Ud over dette er der bl.a. kommet en ny affaldsbekendtgørelse og to nye CSV
skabeloner som følge af direktivændringer. De relevante ændringer beskrives i dette nyhedsbrev.
Vi forsætter med den generelle udvikling af systemet og er allerede nu så småt i gang med at udvikle en ny
release, der kommer i december 2021, hvis alt går vel. Vi modtager stadig meget gerne forbedringsønsker i
den forbindelse på affaldsdatasystem@mst.dk.
Miljøstyrelsen påregner at afholde interessentmøder i løbet af 2022.
Med venlig hilsen
Miljøstyrelsen
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Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS)
To nye CSV-skabeloner

En ny CSV-skabelon, (version 6.0), som følge af nyt direktiv om farligt affald gældende for affald modtaget
efter den 1-1-2021 og yderligere en ny CSV-skabelon, version 7.0, som følge af direktivbestemmelse om reel
slutbehandling gældende for affald modtaget efter den 1-1-2022.
En ny og opdateret vejledning til de nye CSV-skabeloner er under udarbejdelse.

Nye WSDL-skemaer til System-system indberetninger
De nye WSDL-skemaer kan håndtere reel slutbehandling

Kommunekode + CVR i stedet for adresse
Hvis producenttypen er "offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer", kan man angive CVR-nummer og
kommunekode i stedet for adgangsadresse. Man kan fortsat angive adressen, men den bliver ikke valideret op
i mod DanmarksAdresser.

Justering af E- og H-koder

Der er foretaget en justering af E- og H-koderne, så de to kodesæt nu er ens. Endvidere er beskrivelserne af
nogle af koderne præciseret. De nye E- og H-koder samt de væsentligste ændringer er vist i bilag 1.

Reel slutbehandling

Fra den 1. januar 2022 skal det ved import, eksport og eksport producent indberetninger angives, hvordan
den reelle slutbehandling af affaldet fordeler sig på genbrug, genanvendelse, anden endelig
materialenyttiggørelse, forbrænding og deponering. Dette skyldes direktivbestemmelse om reel
slutbehandling gældende for affald modtaget efter den 1-1-2022.

Affaldsbekendtgørelse

Den 1. januar 2021 trådte en ny affaldsdatabekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 1987 af 28. november 2020
om Affaldsdatasystemet) i kraft. Ændringerne i bekendtgørelsen betyder, at fra indberetningsåret 2021 skal
indberettes data om farligt affald.
Hidtil har affaldsmodtageren indberettet data for det modtagne affald, samt hvem der er affaldsproducent.
De skærpede krav til farligt affald betyder, at der også skal indberettes data om, hvem der transporterer
affaldet, samt evt. forhandlere og mæglere. Virksomheder og anlæg, som modtager farligt affald til
behandling, skal registrere og indberette affaldsproducenter, transportører og evt. forhandlere og mæglere.
For at opfylde registerpligten for farligt affald skal affaldsproducenter, transportører og evt. forhandlere og
mæglere foretage et review/godkende de data, som modtager/behandlingsanlægget har registreret og
indberettet for dem. Aktørerne får en frist til at gennemgå de indberettede data. Har aktøren ikke gjort
indsigelser inden for fristen, formodes det, at der ikke er nogle indvendinger til de indberettede data.
Efter første indberetningsår følger Miljøstyrelsen op på, at producenter, transportører og forhandlere og
mæglere tager stilling til de reviews, som de modtager.
Fristen for at indberette til Affaldsdatasystemet for det forudgående kalenderår er ændret til den 1. marts.
Kommunens adgang til at rette i indberettet data er ændret til perioden 2. marts til 31. juni.
Den 1. januar 2022 træder en ny affaldsdatabekendtgørelse i kraft. Ændringerne sker på baggrund af krav i
EU's affaldsdirektiv om, at medlemsstaterne skal øge andelen af kommunalt affald, der forberedes med
henblik på genbrug eller genanvendes til 55 vægtprocent i 2025, 60 vægtprocent i 2030 og 65 vægtprocent i
2035. Som led i at kunne beregne målopfyldelsen, skal der ved indberetning af import, eksport eller eksportproducent indberettes, hvor meget af det importerede eller eksporterede affald der henholdsvis forberedes
med henblik på genbrug, reelt genanvendes, undergår anden endelig materialenyttiggørelse, forbrændes
og/eller deponeres forud for affaldets endelige slutbehandling. Herudover fjernes kravet om, at der skal

indberettes oplysninger om privatpersoner, hvis affaldsmodtageren har modtaget farligt affald fra en
privatperson, som selv har transporteret affaldet. Der skal i stedet indberettes oplysninger om kommune. De
nye regler gælder fra indberetningsåret 2022.

Opgradering af serverparken og tilhørende software
Alle servere og tilhørende software er blevet opgraderet for proaktivt at kunne håndtere større belastning.

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)
• Marie Louise Nygaard Madsen (Data og affaldsstatistik) (barsel)
• Ninna Henneberg Andersen (Data og affaldsstatistik)
• Trine Hveisel Djurhuus (Data og affaldsstatistik)
• Sidsel Grabow Olesen (Data og affaldsstatistik)
• Anne Kristine Glinsvad (Jurist)
• Jonas Sander (Studentermedhjælper)
• Casper Mayland (Funktionsleder)

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.

Bilag 1 Oversigt over E- og H-koder med væsentlige ændringer
Husholdnings-affald:
H01
H02
H03

Erhvervs-affald:
E01
E02
E03

H04

E04

H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18

E05
E06
E07
E08
E09
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

H19
H20
H21
H24

E19
E20
E21
E24

H25
H26

E25
E26

H27

E27

H28
H29

E28
E29

H30
H31
H34
-

E30
E31
E34
E35

H36
H37
H38

E36
E37
E38

H39
H40
H41
H42
H43

E39
E40
E41
E42
E43

H44
H45

E44
E45

H46

E46

Fraktionsnavn
Restaffald
Madaffald
Forbrændingsegnet, hvor
ingen anden kode er mere
præcis
Deponeringsegnet, hvor ingen
anden kode er mere præcis
Papir inkl. aviser
Pap
Glas
Plast
Emballage papir
Emballage pap
Emballage glas
Emballage metal
Emballage plast
PVC
Træ
Imprægneret træ
Haveaffald
Mad- og drikkekartoner (ny
E- og H-kode)
Jern og metal
Uforurenet jord
Forurenet jord
Bygge- og anlægsaffald, hvor
ingen anden kode er mere
præcis
Sten
Farligt affald, hvor ingen
anden kode er mere præcis
(tidligere E-kode E29)
Storskralds- eller
storskraldslignende affald (ny
E-kode)
Gips (tidligere E-kode E30)
Øvrigt affald (tidligere Ekode E31)
Emballage træ
Dæk
Asfalt (ny H-kode)
Restprodukter fra
forbrænding
Blandet emballage
Slam (ny H-kode)
Organisk affald, som ikke er
omfattet af de øvrige
Tekstiler
Lyskilder
Fotovoltaiske paneler
Stort udstyr (weee)
Udstyr til
temperaturudveksling (weee)
Småt udstyr (weee)
Skærme, monitorer og udstyr
med skærme >100 cm2
Småt it- og teleudstyr (ingen
ydre dimension på mere end
50 cm)
(H47/E47 Blandet elektronik
udgår)

H48
H49
H50

E48
E49
E50

Bærbare batterier
Industribatterier
Bilbatterier

