
Klik-guide til indsigelser 
Denne klikguide omhandler, hvordan du fremsøger data om farligt affald i Affaldsdatasystemet, 

hvor din virksomhed er angivet som producent, transportør, forhandler eller mægler. Den 

indeholder desuden en vejledning til at foretage indsigelser mod det angivne data. Hvis du ikke har 

indsigelser, behøver du ikke foretage dig yderligere. 

Billede 1: 

 

Når du kommer ind på ADS-portalen, skal du klikke på knappen ”Log ind”, som er placeret i øverste højre 

hjørne. 

 

Billede 2: 

 



Du kommer herefter ind på Nemlog-in. Her skal du klikke på knappen ”NemID nøglefil”, hvor du kan logge 

ind med din digitale medarbejdersignatur, som er tilknyttet din virksomhed.  

 

Billede 3: 

 

Når du har logget ind med din medarbejdersignatur, kommer du til ADS-portalen. På billede 3 ser du 

forsiden, som du kommer ind på. Her skal du klikke på knappen ude til venstre, hvor der står ”Indsigelser”. 

Din liste over i venstre side er muligvis kortere end på billedet. Knappen ”Indsigelser” vil dog stadig kunne 

findes på din liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Billede 4: 

 

Når du har trykket på knappen ”Indsigelser”, dukker der to nye knapper op under ”Indsigelser”. Det handler 

om knapperne ”Mine indberetninger” og ”Mine indsigelser”. Du skal nu klikke på knappen ”Mine 

indsigelser”.  

 

Billede 5: 

 

Der vil nu dukke en liste op over indberetninger, hvor du er blevet angivet som aktør. Det vil sige, at du 

f.eks. har leveret noget farligt affald til en anden virksomhed, har fået hentet noget farligt affald, har 

transporteret noget farligt affald eller lignende. Farligt affald kan f.eks. være batterier, olierester, forskellige 

kemikalier, døde dyr eller lignende.  



I første felt i listen under overskriften ”CVR” står navnet og CVR-nummeret på virksomheden, der har 

indberettet data til ADS, hvor du er angivet som aktør. 

I andet felt i listen under overskriften ”Periode” står datoen for, hvornår indrapporteringen er blevet lavet. 

Denne dato kan godt være i 2022, selvom det farlige affald i praksis er blevet 

afhentet/transporteret/leveret i 2021.  

I tredje felt i listen under overskriften ”Farligt affald (tons)” står mængden af farligt affald, der er blevet 

afhentet/transporteret/leveret. 

I fjerde felt i listen under overskriften ”Afventer” kan du se hvor mange indberetninger af farligt affald, der 

er blevet lavet på din virksomhed. 

I femte felt i listen under overskriften ”Godkendt” kan du se, hvor mange af indberetningerne af farligt 

affald, som du har godkendt. (Det er dog ikke nødvendigt at godkende, hvis alle indberetningerne ser 

korrekte ud). 

I sjette felt i listen under overskriften ”Afviste” kan du se hvor mange af indberetningerne af farligt affald, 

som du har afvist, fordi du har gjort indsigelser imod indberetningen. 

 

Billede 6: 

 

Det er også muligt at trykke på knappen ”Detaljer”, som findes ude i højre side af listen. Ved at klikke her vil 

du kunne se flere oplysninger om de indberettede mængder, hvor du er angivet som aktør. 

 

 

 

 



 

Billede 7: 

 

Dette billede er et eksempel af, hvad du kan se, efter der er klikket på knappen ”Detaljer”. Som eksempel er 

en virksomhed logget ind og kigger på de indberetninger, hvor de er angivet som aktør. I dette eksempel er 

det Miljøstyrelsen, som har indrapporteret nogle mængder af farligt affald (2 linjer), hvor virksomheden er 

aktør.  

Først kan man se den danske fraktionskode for affaldet. Denne kode beskriver hvilken type affald, der er 

tale om. Listen over de danske fraktionskoder kan findes i Bilag 2 i Affaldsdatabekendtgørelsen - 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1987 . Dette link går til en historisk udgave af 

Affaldsdatabekendtgørelsen. Det er dog lige præcis i denne sammenhæng den rigtige udgave at kigge i, da 

fraktionskoderne brugt i 2021 passer med listen i denne udgave af bekendtgørelsen. 

 

Billede 8: 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1987


Efter den danske fraktionskode kommer de europæiske affaldskoder også kaldt EAK-koder, samt 

beskrivelsen af hvad koden dækker over af affald. EAK-koden beskriver også typen af affald, ligesom den 

danske kode gør. Listen over EAK-koderne kan findes i Affaldsbekendtgørelsen - 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512 . EAK-koden bestemmer, hvorvidt der er tale om farligt 

affald og markeres i Affaldsbekendtgørelsen med fed skrift.  

 

Billede 9:  

 

Efter koderne for affaldet kan datoen for indberetningen til ADS-portalen ses. Datoen behøver ikke passe 

med den dato, hvor affaldet er blevet afhentet/leveret/transporteret! Datoen kan også sagtens være i 

2022. Det skyldes blot, at indberetningen er blevet lavet i 2022.  

 

Billede 10: 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2512


Efterfølgende er det muligt at se mængderne af farligt affald. Mængderne er opgjort i ton.  

 

Billede 11: 

 

Over til højre i listen ses tre koloner. Her er det muligt at se, om den enkelte linje afventer, er godkendt 

eller afvist af dig. Du behøver dog ikke aktivt at godkende indberetningerne, hvis de ser korrekte ud.  

 

Billede 12: 

 

Endeligt er det muligt at trykke på de små firkanter vist i den røde cirkel. Når man klikker på disse markeres 

de med blåt og et flueben. Du kan klikke på dem enkeltvist. Det vil sige, at hvis det kun er nogle af linjerne, 



der er fejl i, og du derfor ønsker at gøre indsigelser, så kan du nøjes med at markere disse. Derefter tilføjer 

du en kommentar i kommentarfeltet, som kan ses markeret på det næste billede. 

 

Billede 13: 

 

Dette er kommentarfeltet, hvor du kan skrive, hvis du har mængder, hvor du ønsker at gøre indsigelser. 

Som det kan ses på billedet, så er det kun den øverste linje, der er markeret med et blåt flueben. Det vil 

sige, at indsigelsen i kommentarfeltet kun omhandler den markerede mængde. 

 

Billede 14: 

 



Hvis du har skrevet en indsigelse, kan du nu trykke på knappen ”Afvis”. Så vil alle de markerede mængder 

blive afvist og indsigelsen, du har skrevet, vil blive sendt videre til systemet. De linjer, som ikke er markeret 

med blåt flueben, vil automatisk blive godkendt, og indsigelsen vil ikke omhandle disse linjer. 

 

Billede 15: 

 

Hvis du ikke har nogle indsigelser, kan du markere alle linjerne med et blåt flueben og derefter trykke på 

knappen ”Godkend”.  

En anden mulighed, hvis du ikke har nogle indsigelser, er bare at lukke vinduet! Dette er tilstrækkeligt, hvis 

du ikke har nogle indsigelser til indberetningerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 


