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NYHEDSBREV 
AFFALDSDATASYSTEMET  

(December 2015) 
 

Året der gik 
 
Kære læser 

Nu er 2015 snart slut. Der er også i år gennemført mange it-mæssige ændringer og forbedringer i 
Affaldsdatasystemet. Ændringerne er/bliver bl.a. gennemført for at gøre det lettere at indberette til 
Affaldsdatasystemet. Vi håber, at du kan mærke, at forbedringerne gør det nemmere at bruge systemerne.  

I løbet af 2015 er der blevet afholdt workshops, seminarer og generelle oplæg om Affaldsdatasystemet og 
”den korrekte indberetning til ADS” for indberettere, systemleverandører og brugere af 
Affaldsdatasystemet. Denne aktivitet er blevet suppleret med individuelle møder med en række 
indberettere vedr. konkrete indberetningsudfordringer til Affaldsdatasystemet. Generelt oplever vi stor 
interesse for området og vi bestræber os efter at kunne nå ud til endnu flere interessenter i 2016, 
heriblandt affaldsproducenter.  

Ansvaret for affaldsregistret er i 2015 blevet overflyttet til Energistyrelsen. 

HUSK! den 31. januar 2016 skal data for 2015 være indberettet til affaldsdatasystemet.   

God læselyst  

Med venlig hilsen  
Miljøstyrelsen 
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Udvikling og rettelser i Affaldsdatasystemet (ADS) 
I 2015 har vi lavet to opdateringer af ADS, en d. 25. juni og en d. 30. september. Begge har ligesom tidligere 
haft fokus på at gøre det nemmere for indberettere, ved dels at ændre lidt i måden data bliver håndteret 
på, og dels ved at lave bedre skærmbilleder og fejlmeddelelser. 

CSV skabelon i version 3 
CSV skabelonen der anvendes ved import af indberetninger er blevet tilføjet kolonner, hvor DPA systemets 
og indberetters egne identer kan angives.  
Der er ligeledes oprettet et nyt ark (ExportProducer), hvor der kan angives en anden producent end en selv 
på exportindberetningen. 
Som en konsekvens af dette, er skabelonen nu opdateret og lagt på MST´s hjemmeside i en version 3. 

Meddelelser og rapporter. 
Systemmeddelelser, kvitteringsmails og rapporter er gennemgået og en del rettelser/finpudsning er 
allerede foretaget. Der vil komme en yderligere detaljeret gennemgang af rapporterne i næste release. 
Der er nu kommet flere offentlige rapporter tilgængelige på hjemmesiden uden brug af login. 

Adressevalidering 
AWS adressevalideringen blev udfaset i juli 2015 og er derfor udskiftet med DAWA  

Liste over kommende forbedringer af systemet.  
• Yderligere detaljeret gennemgang og tilretning af rapporter, kvitteringer og mails. 
• Opsætning af digital post i systemet. 
• Der kommer kvittering til indberetter via digital post når der vælges ”Gem Kladde”. Kladden kan 

redigeres senere. 
• Mulighed for, at slette en konkret indberetning via indberetters egen ident. 
• Bedre fejlbeskeder når CSV indberetning fejler. 
• Linket til redigering af specifikt datasæt under Rediger indberetning flyttes fra bunden og op øverst 

i skærmbilledet. 
• Når MST retter en indberetning skal det af kvitteringsmailen til virksomheden fremstå hvad der er 

rettet. 
 
 

Afgiftsfritaget forbrænding må meget gerne registreres særskilt 
I 2012 blev reglerne om affaldsdatasystemet udskilt fra Affaldsbekendtgørelsen og reguleret i en særskilt 
bekendtgørelse. I den forbindelse vurderede Miljøstyrelsen, at systemet kunne forenkles. Derfor blev det 
besluttet, at den hidtidige selvstændige behandlingsform ”Afgiftsfritaget forbrænding” (kode 07) kunne 
undværes og i stedet blive indberettet under ”Forbrænding (herunder forbehandling)” (kode 02). 

Miljøstyrelsen har siden kunnet konstatere, at en stigende mængde biomasseaffald bliver ført til 
forbrænding. En væsentlig del af biomasseaffaldet vurderes at være omfattet af 
biomasseaffaldsbekendtgørelsen. Affald omfattet af biomasseaffaldsbekendtgørelsen, og som bliver tilført 
til forbrænding, er fritaget for affaldsvarmeafgiften og den såkaldte tillægsafgift (afgift af affald, som 
anvendes til brændsel). Andre affaldstyper til forbrænding bl.a. kødmel, benmel og fedt stammende fra 
forarbejdning af animalsk affald er også fritaget for de nævnte afgifter. 

http://dawa.aws.dk/
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Miljøstyrelsen mener derfor, at det vil være hensigtsmæssigt at vende tilbage til den gamle praksis med at 
dele forbrænding op i hhv. ”Afgiftsfritaget forbrænding” og ”Forbrænding (herunder forbehandling)”.  

Vi vil opfordre forbrændingsanlæggene til frivilligt at indberette om affaldet til forbrænding er 
afgiftsfritaget eller ej. Det gøres ved at forbrændingsanlæggene og andre anlæg, der forbrænder affald, 
opdaterer sine varekort således, at der hvor der står ”02 Forbrænding (herunder forbehandling)”, skal der 
stå ”07 Afgiftsfritaget forbrænding”. I forbindelse med selve indberetningen til ADS skal man enten i selve 
CSV-filen eller i system-til-system angive ”Kode 07 Afgiftsfritaget forbrænding” i stedet for ”Kode 02 
Forbrænding (herunder forbehandling)”. 

Kvalitetssikring 

Status på kvalitetssikring 
Indenfor de seneste år er affaldsdata indberettet til Affaldsdatasystemet blevet væsentligt forbedret i takt 
med, at interessen for affaldsdata ligeledes er steget. Vi forventer en yderligere stigning i kvaliteten i 
forbindelse med indberetningen af 2015 affaldsdata.  

Fokus i forhold til kvalitetssikring af affaldsdata har været på henholdsvis 2013 og 2014 data, men har I 
visse tilfælde ligeledes bevæget sig tilbage til 2011 og 2012 indberetning. Et udpluk af de primære 
udfordringer i det indberettede materiale ses forneden: 

• Angivelsen af den korrekte producent i indberetningen: 
o Affaldsproducenten er som udgangspunkt den fysiske enhed, hvorfra affaldet 

indsamles/modtages. 
o Det er ikke godkendt, at indberette virksomhedens hovedkontor (P-nummer) som 

producent, hvis affaldet er afhentet/modtaget fra en anden fysisk enhed med selvstændigt 
P-nummer indenfor samme virksomhed. F.eks. er det ikke godkendt at indberette Coop 
Danmarks hovedkontor (Selvstændigt P-nummer) i Albertslund som producent, hvis 
affaldet er afhentet/modtaget fra en Kvickly dagligvarebutik i Odense (Selvstændigt P-
nummer).  

o En virksomhed registreret som mægler/forhandler må ikke indberettes som producent, 
medmindre det drejer sig om mægler/forhandlerens eget affald.  

o En transportør må ikke indberettes som producent, medmindre transportøren agerer 
indsamler eller det drejer sig om transportørens eget affald. Hvis det er gældende at 
virksomheden agerer indsamler, skal virksomheden være registreret som indsamler i 
affaldsregisteret (https://www.affaldsregister.mst.dk/). 

o Det er ikke godkendt at indberette eget P-nummer som både producent og modtager i 
samme aktivitet, medmindre det drejer sig om behandling/indsamling af eget affald. 

o En affaldsproducent som har et gyldigt P-nummer for den fysiske enhed hvorfra affaldet 
indsamles/modtages, skal anføres med et P-nummer og ikke udelukkende en adresse. 

• Når du indsamler affald under den kommunale indsamlingsordning agerer du transportør. Når du 
agerer transportør skal du ikke indberette til affaldsdatasystemet.  Du skal dog videregive 
oplysninger om affaldsproducenten når affaldet afleveres til et modtageranlæg. 

• Affald afhentet/indsamlet fra genbrugspladsen og de kommunale indsamlingsordninger bliver 
indberettet med en erhvervsaffaldsfraktionskode. Dette affald skal indberettes med en 
husholdningsaffaldsfraktionskode (Fx H01, H02, osv.), dvs. som affald kommende fra 
husholdninger. 

• Angivelsen af slutbehandling skal kun angives af anlæg som modtager affald til slutbehandling. 

https://www.affaldsregister.mst.dk/
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• Behandlingsformen ”Midlertidig behandling” må kun anvendes i forbindelse med affald gående til 
forbrænding på et senere tidspunkt. 

• Behandlingsformen ”Særlig behandling” må kun anvendes i forbindelse med farligt affald. 
• Affald som modtages på en omlastestation eller en form for affaldsmodtageranlæg skal indberettes 

med modtagerindberetning. Du skal oprette et P-nummer til anlægget, hvis anlægget ikke allerede i 
forvejen har et P-nummer. 

• Brændbart affald der kommer fra produktionen, f.eks. olieplettede pap, skal registreres under det 
EAK kapitel som vedrører produktionen. Mens brændbart affald fra administrationen og kantinen 
skal registreres med EAK 20 03 01. 

• Affaldet skal indberettes i tons.  
• Husk at anvende Miljøstyrelsens vejledninger om kodevalg, hvis du er tvivl omkring den rette 

kombination med affaldsfraktionskode og EAK-kode.  
 

Miljøstyrelsens kvalitetssikring af affaldsdata forsætter på samme høje aktivitetsniveau i 2016 og 
indberettere til Affaldsdatasystemet kan forvente at modtage henvendelser fra Miljøstyrelsen, 
kommunerne og/eller affaldsproducenterne i forhold til det indberettede affaldsdata, hvis mangelfulde 
eller fejlagtige indberetninger til Affaldsdatasystemet foretages. Hvis du er tvivl omkring ”den korrekte 
indberetning” er du meget velkommen til at kontakt ADS-supporten (se kontaktoplysninger sidst i 
nyhedsbrevet).   

Øvrige praktiske oplysninger: 
 

Vejledningerne på nettet.  
De forskellige vejledninger er ved at gennemgå en tiltrængt opdatering. De vil blive publiceret så hurtigt 
som muligt i det nye år. 

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. 

 

Affaldsstatistik 2013 er kommet på gaden  
Affaldsstatistikken 2013 er udkommet med opdateret tal for 2011-2013 og adskiller sig fra de to 
foregående affaldsstatistikker ved at indeholde en forøget detaljeringsgrad af de enkelte afsnit og en 
væsentlig forbedret datakvalitet. 
Statistikken beskriver, hvor meget affald der blev produceret i Danmark fordelt på typer af affald som f.eks. 
husholdningsaffald, bygge- og anlægsaffald og elektronikaffald, og hvordan affaldet blev behandlet. 
Den samlede genanvendelsesprocent for alle affaldstyper er steget fra 62 % til 66 % i perioden 2011 til 
2013. Alene genanvendelsesprocenten for affald fra de danske husholdninger er steget fra 37 % i 2011 til 
41 % i 2013, hvilket viser, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedre end hidtil. 
 

mailto:affaldsregister@ens.dk
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Læs rapporten her: http://mstdk/media/149735/affaldsstatistikl-2013.pdf  
 
Affaldsstatistik 2014 formodes klar i første kvartal 2015, mens Affaldsstatistik forventes klar ultimo 2016. 

Nye tips og tricks ved valg af P-nummer? 
Husk at det ikke er nødvendigt at anføre adressen på producenten i CSV-indberetningsskabelonen, når du 
anfører et P-nummer på producenten.  

Husk at producenten udgør den økonomiske aktivitet, hvorfra affaldet afhentes.  

Hvis du har udfordringer med at finde det rette P-nummer på dine producenter eller modtagere er du 
meget velkommen til at kontakte ADS-supporten.  

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 

 

http://mstdk/media/149735/affaldsstatistikl-2013.pdf
mailto:affaldsdatasystem@mst.dk
mailto:affaldsdatasystemet@mst.dk
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