Nyhedsbrev forår 2016

NYHEDSBREV
AFFALDSDATASYSTEMET
(April 2016)
Kære læser
Så er vi kommet ind i 2016. Vi har fået udgivet en ny udgave af Affaldsdatasystemet, der indeholder en del
forbedringer og rettelser. De relevante bliver beskrevet i dette nyhedsbrev.
Vi forsætter naturligvis med den generelle udvikling af systemet og er allerede nu i gang med udviklingen af
en ny release. Vi modtager meget gerne forbedringsønsker i den forbindelse
på affaldsdatasystemet@mst.dk .
Med venlig hilsen
Miljøstyrelsen

Indhold
Nyhedsbrev forår 2016 ...................................................................................................................................... 1
NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET .................................................................................................. 1
(April 2016) ...................................................................................................................................................... 1

Udvikling og rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS)........................................................................................... 3
Affaldsdatasystemet kan nu sende Digital post ............................................................................................ 3
Eksport af egne data til Excel......................................................................................................................... 3
Ændring af ”Rediger indberetning” ............................................................................................................... 3
Der er foretaget en tilpasning af visningen af Basel og OECD koder samt nyttiggørelse og......................... 3
Nyt masserettelsesmodul .............................................................................................................................. 3
ExportProducer i WSDL ................................................................................................................................. 4
Optimering af faneblade i fremsøg indberetning .......................................................................................... 4
Tiden der går inden Affaldsdatasystemet timer ud er forlænget ................................................................. 4
Manglende angivelse af rækkeantal.............................................................................................................. 4
Opdatering af kontaktpersoner ..................................................................................................................... 4
Sletning af konkret indberetning i system-til-system og CSV indberetning ud fra angivelse af en
virksomheds egen IDENT ............................................................................................................................... 4
Systemmeddelelser, kvitteringsmails og rapporter ...................................................................................... 4
Tilretning af kvitteringsskrivelser .............................................................................................................. 4
Tilretninger af rapporter............................................................................................................................ 4
Øvrige praktiske oplysninger: ........................................................................................................................ 5
Vejledningerne på nettet........................................................................................................................... 5
Til indberettere: Miljøstyrelsen kvalitetssikrer producentdata i allerede foretagne indberetninger....... 5
Bemandingen i Affaldsdatasystemet og Affaldsregistret .............................................................................. 6
Affaldsregistret er flyttet til Energistyrelsen. ............................................................................................ 6

Udvikling og rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS)

Affaldsdatasystemet kan nu sende Digital post
For at kunne leve op til loven om offentlig digital post, hvor det stadfæstes, at post fra offentlige
myndigheder til virksomheder skal sendes digitalt er dette nu indført i affaldsdatasystemet. Det betyder, at
kvitteringsmails nu sendes til virksomhedens digitale postkasse. Dog sendes der stadig almindelige e-mails.

Eksport af egne data til Excel
Efter brugerønske er det nu muligt for den enkelte indberetter, at eksportere sine ADS data til Excel (CSV).
Dette sker i det samme format, som det skal indlæses. Dette gøres via det nye menupunkt ”Hent
Indberetning”, hvor data for det enkelte P-nummer kan hentes baseret på indberetnings år og
indberetningstype. De enkelte P-numre vil have sin egen fane.

Ændring af ”Rediger indberetning”
Linket til redigering af et specifikt datasæt er flyttet op øverst i skærmbilledet. Dette er sket både efter
redigering af eksisterende indberetning, ved ny manuel indberetning og efter ”Gem og tilføj datasæt”.

Der er foretaget en tilpasning af visningen af Basel og OECD koder samt
nyttiggørelse og bortskaffelse
Ved visning af Drop Down lister i nyttiggørelse/bortskaffelse i manuel indberetning eller ved redigering af
eksisterende indberetning var teksten i disse afkortet og således svær at forstå. Dette er afhjulpet. Det
samme skete for Basel og OECD koder, så den samme procedure er gennemført for disse.

Nyt masserettelsesmodul
Der er udviklet et masserettelsesmodul der kan ses ved at trykke på ”Masserettelse af indberetninger” når
man først er logget på Affaldsdatasystemet. I modulet kan man bl.a. flytte alle indberetninger for et givent
p-nummer fra et år til et andet, man kan ændre de forskellige aktører (indberetteren, producenten og
modtageren) yderligere kan man ændre de forskellige affaldsparametre såsom affaldsfraktion, EAK-kode,
behandling osv.
OBS! Man kan udelukkende rette og altså ikke slette i det nye modul. Sletning af data skal stadig foretages
under ”Fremsøg indberetninger”.
For at få overblik over masserettelser samt enkelte rettelser/sletninger fra modulet ”Fremsøg
indberetning” kan man trykke på menupunktet ”Tilbagerulning af rettelser”. Her kan man finde
oplysninger om hvem der har foretaget rettelsen samt den kommentar man har lavet i
masserettelsesmodulet.

ExportProducer i WSDL
Efter en gennemgang af system-til-system indberetning blev det opdaget at ExportProducer var udeladt.
Det er nu fikset. Vi arbejder videre med optimering og rettelser af uhensigtsmæssigheder i system-tilsystem indberetningen.

Optimering af faneblade i fremsøg indberetning
Fanebladet ”Fremsøg indberetning” er optimeret således, at den korrekte information vises hurtigere.

Tiden der går inden Affaldsdatasystemet timer ud er forlænget
Den bagvedliggende proces i forbindelse med håndtering af fejl ved indberetninger er blevet optimeret
således, at systemet ikke timer ud i løbet af processen.

Manglende angivelse af rækkeantal
Som regel viser ADS hvor mange rækker man har fremsøgt i fremsøg indberetninger. Men af og til var det
ikke tilfældet. Det er nu rettet.

Opdatering af kontaktpersoner
Der er sket en rettelse af den bagvedliggende opdatering af information om kontaktpersoner. Disse blev
ikke opdateret, når der var nye medarbejder / kontaktpersoner hos indberetter.

Sletning af konkret indberetning i system-til-system og CSV indberetning ud fra
angivelse af en virksomheds egen IDENT
Det er nu muligt, at slette en konkret indberetning i system-til-system og CSV indberetning ved angivelse af
IDENT

Systemmeddelelser, kvitteringsmails og rapporter
Der er foretaget en detaljeret gennemgang af rapporter ligesom systemmeddelelser og kvitteringsmails
også er gennemgået.
Tilretning af kvitteringsskrivelser
Der er sket yderligere tilretninger af kvitteringsmails. Der vil nu fremgå detaljer om alle ændringer,
sletninger. Der vil være før og efter angivelser. P-numre vil fremgå etc.
Tilretninger af rapporter
• Rettelse af skønhedsfejl, så rapporterne ligner hinanden og er nemmere at bruge.
• I ADS portalen er rapporterne nu grupperet efter rapporter om affaldsproduktion, rapporter om
behandlede mængder og øvrige rapporter for at gøre den ønskede rapport nemmere at fremfinde.
• I rapporterne under Rapporter – Affaldsproduktion og Rapporter – Behandlede mængder er der sket en
udvidelse af valgmulighederne for visning af data.
• Det er nu muligt kun at medtage farligt affald og/eller Undlade jord (farligt og ufarligt).
• Ligeledes er det muligt enten at undlade bygge- og anlægsaffald eller kun at medtage bygge- og
anlægsaffald.
• Under behandling kan R/D koder (EU kodesæt), Behandlingsform (dansk kodesæt) eller begge
vælges.
• Mængdeangivelsen kan vælges som absolut (mængde i ton), Kilo pr. indbygger eller procent.

•

•

Virksomhedsrapporten R016 som der er adgang til efter login har fået en del nye features. Rapporten
findes nu under Rapporter – Øvrige.
• Det er muligt at få data for flere år af gangen.
• Det er muligt at vælge rapporttype hvor virksomheden er enten producent, indberetter eller
modtager. Hertil kommer, at man kan vælge ikke at medtage virksomhedsoplysninger.
• Man kan vælge at medtage en eller flere affaldskodesæt (EAK, Affaldsfraktion, Basel/OECD/BEU/BA
koder).
• Under ”Behandling” kan vælge at medtage R/D koder (EU kodesæt) og/eller Behandlingsform
(dansk kodesæt)
• Hertil kommer, at man kan vælge at medtage eller undlade indberetningstype og medtage
information om slutbehandling
Rådata - kommunerapporten R030, som der er adgang til efter login, har ligeledes fået en del nye
features. Rapporten findes nu under Rapporter – Øvrige.
• Det er nu muligt at vælge rolle. Enten ”Producent”, ”Modtager” eller ”Indberetter”
• I selve rapporten er information om rollerne (Indberetter, Modtager og Producent) delt op i 4
felter. Henholdsvis CVR, P-nummer, Navn og adresse.

Øvrige praktiske oplysninger:
Vejledningerne på nettet.
De fire vejledninger: Vejledning til CSV import, Vejledning til manuel indberetning, Vejledning til
systemintegration og Vejledning supplement til system til system integration for .Net brugere er
opdaterede.
Til indberettere: Miljøstyrelsen kvalitetssikrer producentdata i allerede foretagne
indberetninger.
I april 2016 har Miljøstyrelsen konstateret, at der forekommer en række producentoplysninger i databasen,
som ikke er helt korrekte.
1. Der er foretaget indberetninger i rollen Virksomhed uden p-nummer, hvor der er angivet et CVR
nummer og virksomhedens navn og adresse for en producent, dvs. der er ikke angivet noget pnummer.
Miljøstyrelsen finder det tilhørende p-nummer i CVR registret og indsætter dette i databasen, dog kun hvis
der kun er tilknyttet et p-nummer til det angivne CVR-nummer.
2. Der er foretaget indberetninger i samme rolle, hvor der er angivet virksomhedens navn og adresse
for en producent og heller ikke her noget p-nummer.
Miljøstyrelsen finder på samme måde det tilhørende p-nummer og indsætter det tilhørende p-nummer.

Såfremt I har foretaget en af ovenstående type indberetninger, vil I modtage en kvitteringsmail, som
oplyser, at der er tilknyttet en ny producent på den pågældende indberetning.
Såfremt der forekommer 2 eller flere tilhørende p-numre til jeres CVR-nummer vil Miljøstyrelsen på et
tidspunkt kontakte jer herom.
Så alt i alt er det en adressepræcisering som gør oplysningerne i Affaldsdatasystemet mere retvisende.
I behøves ikke at gøre andet end tage mailen til efterretning. Der kan forekomme flere mails til jer, såfremt
problemet forekommer i flere af jeres indberetninger.

Bemandingen i Affaldsdatasystemet og Affaldsregistret
Bemandingen og kontaktinformation for de to områder er følgende:
Affaldsdatasystem (Indberetning af affaldsdata)
Kontakt 72 54 81 81, tirsdag til torsdag kl. 9-12 eller pr. mail til affaldsdatasystem@mst.dk
• Arno Guzek (tekniker)
• Eik Kristensen (Projektleder)
• Nanna Aasted Bøjesen (Dataansvarlig og Affaldsstatistik)
• Rasmus Toft (Dataansvarlig og Affaldsstatistik)
• John Egholm Elgaard (Projektmedarbejder)
• Christian Fischer (Projektmedarbejder)
Ønsker til ændringsønsker skriv til affaldsdatasystemet@mst.dk
Affaldsregistret er flyttet til Energistyrelsen.
Bemærk: 21. september 2015 er Affaldsregistret flyttet fra Miljøstyrelsen over til Energistyrelsen,
Amaliegade 44, 1256 København K. Telefontid: Mandag – torsdag kl. 9.00 – 12.00 på telefon 33 92 76 10 og
e-mail affaldsregister@ens.dk, hvorfor spørgsmål om registrering og godkendelse eller andet
vedrørende Affaldsregistret skal rettes hertil. Bemærk at Affaldsregistret er fremover en del af Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet og dermed ikke længere en del af Miljøministeriet.

