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Høring over ændringer til bekendtgørelse om 
Affaldsdatasystemet 

Udkast til ændringer til bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet sendes hermed i 
offentlig høring.  

Formålet med de foreslåede ændringer er bl.a. at præcisere indberetningspligten, 
herunder at fjerne unødvendige og dobbelte indberetninger. Desuden præsenteres 
kodesættende mere logisk, det præciseres, hvordan der skal indberettes, og der 
lægges op til at effektivisere indberetningen af oplysninger om anvendelse af jord 
og byggeaffald som byggemateriale.  

Ændringerne sigter således på bedre datakvalitet og mere gennemskuelighed for 

erhvervslivet samt på at undgå dobbeltindberetninger og muliggøre fremtidige 

effektiviseringer. Det er ikke formålet med revisionen at foretage grundlæggende 

ændringer i måden eller strukturen for indberetning af affaldsdata. 

 

Affaldsdatasystemet er bl.a. væsentligt for, at Danmark kan overholde sine EU-

retlige forpligtelser til at rapportere om affalds opståen og behandling i Danmark. 

Der er ikke blevet ændret indholdsmæssigt i bekendtgørelsen siden 2010. 

 

Foreslåede ændringer 

Præciseringer 

• Præcisering af, hvem indberetningspligten påhviler. Herunder hvordan 

indberetningspligten er, når en aktør fx overtager affaldet, men ikke selv 

tager det fysisk i besiddelse, eller i hvert fald kun transporterer det fra ét sted 

til et andet. Det har været en udfordring for erhvervet at sondre mellem de 

forskellige tilfælde af mellemhandel, hvor den samme aktør, typisk en 

vognmand, måske eller måske ikke er indberetningspligtig. Det afgørende er 

aftalen mellem parterne, og med revisionen vil dette blive tydeliggjort. 

Styrelsen forventer at afholde et informationsmøde i efteråret om dette. 

• En valgmulighed i systemet, som gav anledning til betydelige vanskeligheder 

for brugeren (’indsamlerindberetningen’), bliver overflødig.  

• Der kommer en mere logisk fremstilling af kodesættene.  

• Flere beskrivelser i bilaget af, hvordan der skal indberettes.  

• Præcisering af, at der vedmodtagelse af affald på en havn ikke er 

indberetningspligt. 

• Flere og mere præcise behandlingskoder og affaldskoder, således at brugeren 

får lettere ved at finde den korrekte kode, og datagrundlaget samtidig bliver 

mere præcist.  

• Bekendtgørelsens bilag uddybes med vejledende tekster om anvendelsen af 

koderne. Miljøstyrelsen vil i øvrigt teknisk forhindre bestemte kombinationer 

af koder i systemet med henblik på, at brugerne på visse områder forhindres i 

at indberette noget, som ikke kan give mening.  

• Det præciseres, at man naturligvis kun indberetter, hvis det, man foretager 

sig, er i overensstemmelse med lovgivningen. 
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Dobbeltindberetninger 

• Autoophug indberettes dobbelt til Miljøstyrelsen, og derfor fjernes 

indberetningspligten i Affaldsdatasystemet. Udbredelse af slam på markerne 

gav anledning til tvivl, indberetningspligten fjernes. 

• Indberetningspligten for private tilbagetagningsordninger, jf. 

Affaldsbekendtgørelsen, er dobbeltindberetning og indberetningspligten efter 

Affaldsbekendtgørelsen vil blive fjernet ved en kommende revision af 

Affaldsbekendtgørelsen. 
 
Jord og byggeaffald og andre restprodukter 
Miljøstyrelsen må desværre konstatere, at mange af de modtagere, som burde 
indberette byggeaffald, ikke gør det. Da byggeaffald kan indeholde problematiske 
stoffer, er det vigtigt at forbedre sporingen. Det samme gør sig gældende med 
jordaffald, hvor en rapport fra NIRAS peger på, at den jord, der indberettes til 
Affaldsdatasystemet, sandsynligvis mangler væsentlige mængder, og først og 
fremmest fremgår det ikke, hvor affaldsjorden faktisk lander henne. Miljøstyrelsen 
ønsker derfor at forbedre datakvaliteten på det område ved at indføre en særregel 
om, at den affaldsbehandler, som leverer affald til brug i et bygge-/anlægsarbejde, 
skal indberette leverancen. Modtageren skal derimod ikke længere indberette. 
Dette vil flytte indberetningen over på en mindre kreds af virksomheder, som vil 
være de samme år for år, og hvis kerneydelse er at håndtere affald.   
 
Producentansvar 
For at sikre, at indberetningerne sker med så lidt besvær som muligt, og for at 
bane vejen for overvejelserne om en fremtidig mulig effektivisering af 
indberetningerne til de to datasystemer Affaldsdatasystemet og Dansk 
Producentansvarssystem, ønsker Miljøstyrelsen at jævnføre dataindberetningen i 
Affaldsdatasystemet med Dansk Producentansvarssystem. Det medfører, at de 
producentansvarlige virksomheder fremover enten selv skal indberette 
varetagelsen af producentansvaret til Affaldsdatasystemet eller indgå en aftale om 
at overlade indberetningspligten til den virksomhed, som den producentansvarlige 
har rekvireret til den videre behandling. Modtagevirksomheden skal under alle 
omstændigheder som minimum indberette modtagelsen af affaldet. 

Andre nye data 

På visse punkter indeholder udkast til den nye bekendtgørelse bestemmelser om 

indberetning af supplerende data. Ved indberetningen af affald fra en privat 

tilbagetagningsordning skal tilføjes ordningens CVR-nummer. Ved modtagelse 

direkte fra et skib skal tilføjes skibets IMO-nummer.  

 

Vedlagt høringsbrevet findes bekendtgørelsesudkastet i en udgave med ny og 

gammel tekst parallelopstillet, således at man kan orientere sig i ændringerne, og 

med uddybende bemærkninger til de enkelte ændringer i en kolonne i højre side. 

 

Miljøstyrelsen vil anmode om bemærkninger til høringsudkastet så tidligt som 

muligt og helst senest 1. september 2017. 

 

Med venlig hilsen 

 

Johan Vestergaard Paulsen 

72 54 41 69 

jovpa@mst.dk 


