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Kære læser 
 

Vi kommer tættere på foråret 2023 og Affaldsdatateamet har atter udgivet en ny udgave af 
Affaldsdatasystemet med forbedringer. Disse forbedringer har ligesom tidligere til formål at gøre det 
nemmere at anvende Affaldsdatasystemet. De relevante ændringer beskrives i dette nyhedsbrev. 

 
Vi forsætter med den generelle udvikling af systemet og er allerede i gang med at udvikle en ny release, 
der kommer i løbet af 2023, hvis alt går vel. Vi modtager stadig meget gerne forbedringsønsker i den 
forbindelse på affaldsdatasystem@mst.dk. 
 
Nyt webinar om indberetning 
Derudover tilbyder Affaldsdatateamet som noget nyt et webinar, hvor alle der indsamler, modtager, 
behandler, importerer eller eksporterer affald kan få hjælp til at indberette data til statens 
Affaldsdatasystem. Webinaret afholdes både den 7. februar og den 9. februar, begge dage kl. 12.30-14.00.  
 
Microsoft Teams meeting  
Klik her for at deltage i mødet  
Meeting ID: 363 497 366 757  
Adgangskode: XqQMGE  
 
Deltag med en videomøde-enhed  
teams-mst@meetme.statens-it.dk  
Videomøde-id: 124 933 496 8  
.  
 
Miljøstyrelsen planlægger derudover at afholde interessentmøder i løbet af 2023. 

 

Med venlig hilsen 
Miljøstyrelsen 

mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzYwNzAzZmEtMmUyZC00MjU0LTg3MTctODMyZjkzMWU1NjNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ae5dac22-250c-458f-89ac-832a5c0206b4%22%2c%22Oid%22%3a%22e10c61bd-bac1-415f-a519-c714f05cb22a%22%7d
mailto:teams-mst@meetme.statens-it.dk


 

Indhold 
Nyhedsbrev Vinter 2023 ......................................................................................................................................... 1 

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET..................................................................................................................... 1 

Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) ............................................................................. 3 

Indsigelse flow for farligt affald aktører ............................................................................................................... 3 

Engelsk version af CSV skabelon version 7 .......................................................................................................... 3 

"R016 Virksomhedsrapport" for udløbet p-nummer ........................................................................................... 3 

Masserettelser mulighed for at skifte alle E til H koder ....................................................................................... 3 

CSV og System til System indberetninger ............................................................................................................ 3 

Fremsøg indberetninger eksport til Excel ............................................................................................................ 3 

Rette fejl i validering af EAK koder ved CSV indberetninger ................................................................................ 3 

Rettet fejl i validering af farligt affald aktører ...................................................................................................... 3 

Andre ting ............................................................................................................................................................... 3 

Reel slutbehandling ............................................................................................................................................. 3 

Opdatering af kontaktinformationer ...................................................................................................................... 4 

Øvrige praktiske oplysninger: ................................................................................................................................. 4 

Bemandingen i Affaldsdatasystemet. ............................................................ Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 

Ændringsønsker................................................................................................................................................... 4 
 



 

Udvikling og de vigtigste rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) 
 
De vigtigste tilføjelser og ændringer i ADS i forbindelse med release 2.17.0.0 er beskrevet nedenunder. 
 
Indsigelse flow for farligt affald aktører 
Indsigelse flow for farligt affald er lavet om, for at gøre det nemmere at forstå og bruge. 
 
Engelsk version af CSV skabelon version 7 
Den er blevet tilføjet support for en engelsk version af CSV skabelon 7. Kontakt Affaldsdatateamet for at få 
den tilsendt 
 
"R016 Virksomhedsrapport" for udløbet p-nummer 
Det er lavet om, så hvis man er logget ind med rollen kommune eller miljøstyrelsen, kan man nu hente en 
R016 rapport for p-nummerer, der er udløbet. 
 
Masserettelser mulighed for at skifte alle E til H koder 
På siden masserettelser er der tilføjet mulighed for at ændre alle E koder til H koder, eller omvendt. 
 
CSV og System til System indberetninger 
Ved CSV og System til System indberetninger er der ændret i valideringen, så hvis man har valgt "offentlig 
eller privat virksomhed uden p-nummer" (UdenPnummer i CSV filer) er det kun påkrævet at udfylde CVR og 
kommunekode. 
 
Fremsøg indberetninger eksport til Excel 
Der er rettet, så ved eksport til Excel bliver EAK koder for samme indberetning nu vist på samme linje frem 
for, at de bliver vist som flere indberetninger. 
 
Rette fejl i validering af EAK koder ved CSV indberetninger 
Hvis man i en CSV indberetning havde angivet EAK koder som XX.XX.XX, skete der en fejl i valideringen, som 
gjorde, at hvis der er fejl i den angivne EAK kode, kom fejlbeskeden ikke ud. Dette er rettet, så fejlen nu 
kommer med ud i den mail der sendes til indberetter. 
 
Rettet fejl i validering af farligt affald aktører 
Der er rettet en fejl i validering af internationale adresser, som gjorde, at valideringen fejlede. 
 

Andre ting 
 
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. 
 

 
 
 



 

 

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

 

Øvrige praktiske oplysninger: 

Kontakt affaldsdatateamet 
 

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

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. 

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


 

Bilag 1 Oversigt over E- og H-koder med væsentlige ændringer 
 

Husholdnings-affald: Erhvervs-affald: Fraktionsnavn 
H01 E01 Restaffald 
H02 E02 Madaffald 
H03 E03 Forbrændingsegnet, hvor 

ingen anden kode er mere 
præcis 

H04 E04 Deponeringsegnet, hvor ingen 
anden kode er mere præcis 

H05 E05 Papir inkl. aviser 
H06 E06 Pap 
H07 E07 Glas 
H08 E08 Plast 
H09 E09 Emballage papir 
H10 E10 Emballage pap 
H11 E11 Emballage glas 
H12 E12 Emballage metal 
H13 E13 Emballage plast 
H14 E14 PVC 
H15 E15 Træ 
H16 E16 Imprægneret træ 
H17 E17 Haveaffald 
H18 E18 Mad- og drikkekartoner (ny 

E- og H-kode) 
H19 E19 Jern og metal 
H20 E20 Uforurenet jord 
H21 E21 Forurenet jord 
H24 E24 Bygge- og anlægsaffald, hvor 

ingen anden kode er mere 
præcis 

H25 E25 Sten 
H26 E26 Farligt affald, hvor ingen 

anden kode er mere præcis 
(tidligere E-kode E29) 

H27 E27 Storskralds- eller 
storskraldslignende affald (ny 
E-kode) 

H28 E28 Gips (tidligere E-kode E30) 
H29 E29 Øvrigt affald (tidligere E- 

kode E31) 
H30 E30 Emballage træ 
H31 E31 Dæk 
H34 E34 Asfalt (ny H-kode) 
- E35 Restprodukter fra 

forbrænding 
H36 E36 Blandet emballage 
H37 E37 Slam (ny H-kode) 
H38 E38 Organisk affald, som ikke er 

omfattet af de øvrige 
H39 E39 Tekstiler 
H40 E40 Lyskilder 
H41 E41 Fotovoltaiske paneler 
H42 E42 Stort udstyr (weee) 
H43 E43 Udstyr til 

temperaturudveksling (weee) 
H44 E44 Småt udstyr (weee) 
H45 E45 Skærme, monitorer og udstyr 

med skærme >100 cm2 
H46 E46 Småt it- og teleudstyr (ingen 

ydre dimension på mere end 
50 cm) 
(H47/E47 Blandet elektronik 
udgår) 



 

 

H48 E48 Bærbare batterier 
H49 E49 Industribatterier 
H50 E50 Bilbatterier 
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