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Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet  

EU-note 1): EU-note 1): EU-note 1):  

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om 
ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 2008, nr. L 312, side 3, Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv nr. 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og 
emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 
2009, nr. L 87, side 109, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 
6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og 
akkumulatorer samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, 
side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/103/EF af 
19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 7, dele af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2008/112/EF af 16. december 2008, EU-Tidende 2008, 
nr. L 345, side 68, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering 
af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 
2008, nr. L 311, side 1 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF 
af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 
376, side 36. 

1) Bekendtgørelsen nr. 1306 af 17. december 2012, som denne bekendtgørelse afløser, 
indeholder bestemmelser, der gennemførter dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 
2008, nr. L 312, side 3, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/62/EF af 20. december 
1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest er 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2015/720/EU af 29. april 2015, EU-
Tidende 2015, nr. L 115, side 11,forordning (EF) nr. 219/2009 af 11. marts 2009, EU-Tidende 
2009, nr. L 87, side 109, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. 
september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer samt om 
ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest er ændret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013, EU-Tidende 
2013, nr. L 329, side 5,2008/103/EF af 19. november 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 327, side 7, 
dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som  nu er afløst af 
senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012, EU 
Tidende 2012, nr. L 197, side 38 2008/112/EF af 16. december 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 
345, side 68, dele af Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-
Tidende 1999, nr. L 182, side 1, som senest er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1137/2008 af 22. oktober 2008, EU-Tidende 2008, nr. L 311, side 1Rådets 
direktiv 2011/97/EU af 5. december 2011, EU Tidende 2011, nr. L 328, side 49 og dele af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i 
det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36. 

1) Bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012, som denne bekendtgørelse afløser, 
indeholder bestemmelser, der gennemførte dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver, EU-Tidende 
2008, nr. L 312, side 3, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 94/62/EF af 20. december 
1994 om emballage og emballageaffald, EF-Tidende 1994, nr. L 365, side 10, som senest er 
ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2015/720/EU af 29. april 2015, EU-
Tidende 2015, nr. L 115, side 11, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF 
af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 
samt om ophævelse af direktiv 91/157/EØF, EU-Tidende 2006, nr. L 266, side 1, som senest 
er ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/56/EU af 20. november 2013, 
EU-Tidende 2013, nr. L 329, side 5, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), EU-
Tidende 2003, nr. L 37, side 24, som nu er afløst af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2012/19/EU af 4. juli 2012, EU Tidende 2012, nr. L 197, side 38, dele af Rådets direktiv 
1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EF-Tidende 1999, nr. L 182, side 1, 
som senest er ændret ved Rådets direktiv 2011/97/EU af 5. december 2011, EU Tidende 
2011, nr. L 328, side 49 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked, EU-Tidende 2006, nr. L 376, side 36. 

 

I medfør af § 45 a, § 46 a, stk. 1 og 2, § 48, stk. 4 og 8, § 73, § 80, stk. 1, § 88, § 89 b, 
§ 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 
2010, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov nr. 446 af 23. maj 2012 
og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes: 

I medfør af § 45 a, § 46 a, stk. 1 og 2, § 48, stk. 4 og 8, § 67 § 73, § 79 b, stk. 1, nr. 7, 
§ 80, stk. 1, § 88, § 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 
8791189 af 2627. juniseptember 20106, som ændret ved lov nr. 1273 af 21. december 2011, lov 
nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 1149 af 11. december 2012, fastsættes: 

 
 

 

I medfør af, § 46 a, stk. 1 og 2, § 48, stk.  8, § 67 , § 79 b, stk. 1, nr. 7, § 80, stk. 1, § 88, 
§ 89 b, § 92 og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. 
september 2016, fastsættes: 

§ 45 a erstattes af § 79 b, stk. 1, nr. 7. 
 
Henvisning til § 48, stk. 4, udgår, idet den hjemler, at kommunerne fastsætter et gebyr, hvilket ikke er relevant for denne 
bekendtgørelse. 
 
§ 67 tilføjes bekendtgørelsens indledning, idet § 67 indeholder hjemlen til at delegere opgaven til Miljøstyrelsen. Denne hjemmel var 
ikke nævnt i den tidligere udgave. 
 
§ 73 udgår, idet den hjemler at fastsætte regler om hvordan tilsyn føres, hvilket ikke er relevant at udforme regler om inden for 
rammerne af bekendtgørelsen. Stk. 2 hjemler en ministerbeslutning om omfanget af kommunernes tilsyn, og stk. 3 hjemler at kræve 
indberetninger fra kommunerne om tilsyn. Ingen af bestemmelserne er relevante inden for rammerne af bekendtgørelsen. 
 

 
Kapitel 1  

Anvendelsesområde og formål 
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald 

og gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. 
 

 
Kapitel 1  

Anvendelsesområde og formål 
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald og 

gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. 
 

 
Kapitel 1  

Anvendelsesområde og formål 
§ 1. Bekendtgørelsen omfatter Affaldsdatasystemet, indberetning af data om affald og 

gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. 
 

 

§ 2. Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og at 
stille oplysninger om affald til rådighed for myndigheder, anlæg og virksomheder, som 
indberetter til Affaldsdatasystemet. 

§ 2. Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og at stille 
oplysninger om affald til rådighed for myndigheder og for de, anlæg og virksomheder, som 
indberetter til Affaldsdatasystemet. 

§ 2. Affaldsdatasystemet har til formål at indeholde oplysninger om affald og at stille 
oplysninger om affald til rådighed for myndigheder og for de, som indberetter til 
Affaldsdatasystemet. 

Det præciseres, at Affaldsdatasystemets formål ikke blot er at stille oplysninger til rådighed for dem som indberetter, men også at 
stille oplysninger til rådighed for myndigheder i bredere forstand. Den tidligere formulering kunne læses som om formålet kun var at 
stille oplysninger til rådighed for de myndigheder, som selv indberetter. 

Kapitel 2  
Definitioner 

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
2) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
3) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata. 
4) Affaldsfraktion: Affaldsfraktion som opregnet i tabellen i bilag 1, afsnit 3, nr. 3. 
5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
6) Affaldstransportør: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om 
godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 
7) Anden endelig materialenyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
8) Behandling: Behandling som opregnet i bilag 1, afsnit 3, nr. 4, litra a-f. 
9) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
10) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 
11) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
12) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
13) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
14) Husholdningsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

Kapitel 2  
Definitioner 

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Som defineret i bekendtgørelse om at bringe 

elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr. 

3) 2) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
4) 3) Affaldsdatasystemet: System for indberetning af affaldsdata.4) Affaldsfraktion: 

Affaldsfraktion som opregnet i tabellen i bilag 1, afsnit 3, nr. 32. 
5) 5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald.6) Affaldstransportør: 

Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som 
indsamlingsvirksomhed.7) Anden endelig materialenyttiggørelse: Som defineret i 
bekendtgørelse om affald. 

6) 8) Behandling: Behandling som opregnet i bilag 1, afsnit 3, nr. 4, litra a-f6. 
7) Bygge- og anlægsarbejder: Som defineret i bekendtgørelse om anvendelse af 

restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 
(restproduktbekendtgørelsen). 

Kapitel 2  
Definitioner 

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
1) Affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
2) Affald af elektrisk og elektronisk udstyr: Som defineret i bekendtgørelse om at 

bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr. 

3) Affaldsbehandlingsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
4) Affaldsfraktion: Affaldsfraktion som opregnet i tabellen i bilag 2. 
5) Affaldsproducent: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
6) Behandling: Behandling som opregnet i bilag 1, afsnit 6. 
7) Bygge- og anlægsarbejder: Som defineret i bekendtgørelse om anvendelse af 

restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald 
(restproduktbekendtgørelsen). 

8) CVR-nummer: Det entydige identifikationsnummer, som en juridisk enhed tildeles 
efter CVR-loven. 

9) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 
10) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

Nye definitioner indføres af hensyn til klarheden og sammenhængen med anden lovgivning, herunder CVR-loven. Nogle definitioner 
viste sig overflødige, fordi de ikke var nødvendige at definere for at anvende bekendtgørelsen. 



15) Indsamling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
16) Indsamlingsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
17) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og 
om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 
18) Modtageanlæg: Affaldsbehandlingsanlæg, som ikke har status af 
indsamlingsvirksomheder. 
19) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
20) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
21) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

 

8) 9) Bortskaffelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.CVR-nummer: Det 
entydige identifikationsnummer, som en juridisk enhed tildeles efter CVR-loven. 

9) 10) Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 
10) 11) Erhvervsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
11) 12) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
12) 13) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
13) 14) Husholdningsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
14) Indberetning: Levering af data til Affaldsdatasystemet. 
15) Indberetter: En virksomhed, som skal foretage indberetning ifølge denne 

bekendtgørelses § 5. 
16) 15) Indsamling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
17) 16) Indsamlingsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
18) 17) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og 

om godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 
2)19) 18) Modtageanlæg: Affaldsbehandlingsanlæg, som ikke har status af 

indsamlingsvirksomheder. 
20) 19) Nyttiggørelse: Som defineret i bekendtgørelse om affald.P-nummer: Det entydige 

identifikationsnummer, som en produktionsenhed tildeles efter CVR-loven. 
21) Slutbehandling: En affaldsbehandling, hvor det ved indberetningen er forudsat, at 

den indberettede behandling af affald er det sidste, der sker med affaldet, herunder 
men ikke begrænset til når affaldet ophører med at være affald, ved forbrænding, 
når affaldet anvendes som byggemateriale eller deponeres, eller det på anden måde 
er forudsat, at behandlingen indtil videre er den sidste planlagte behandling af 
affaldet. 

22) Transportforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 
1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. 

23) 20) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
3)24) 21) Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

11) Farligt affald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
12) Forbehandling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
13) Husholdningsaffald: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
14) Indberetning: Levering af data til Affaldsdatasystemet. 
15) Indberetter: En virksomhed, som skal foretage indberetning ifølge denne 

bekendtgørelses § 5. 
16) Indsamling: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
17) Indsamlingsordning: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
18) Indsamlingsvirksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om Affaldsregistret og om 

godkendelse som indsamlingsvirksomhed. 
19) Modtageanlæg: Affaldsbehandlingsanlæg, som ikke har status af 

indsamlingsvirksomheder. 
20) P-nummer: Det entydige identifikationsnummer, som en produktionsenhed tildeles 

efter CVR-loven. 
21) Slutbehandling: En affaldsbehandling, hvor det ved indberetningen er forudsat, at 

den indberettede behandling af affald er det sidste, der sker med affaldet, 
herunder men ikke begrænset til når affaldet ophører med at være affald, ved 
forbrænding, når affaldet anvendes som byggemateriale eller deponeres, eller det 
på anden måde er forudsat, at behandlingen indtil videre er den sidste planlagte 
behandling af affaldet. 

22) Transportforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 
1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald. 

23) Udenlandsk virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 
Virksomhed: Som defineret i bekendtgørelse om affald. 

Kapitel 3  
Affaldsdatasystemet 

§ 4. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over data om affald 
(Affaldsdatasystemet). 

Stk. 2. Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og 
kommunalbestyrelserne efter de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse. 

Kapitel 3  
Affaldsdatasystemet 

§ 4. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over data om affald 
(Affaldsdatasystemet). 

Stk. 2. Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og kommunalbestyrelserne 
efter de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse. 

Kapitel 3  
Affaldsdatasystemet 

§ 4. Miljøstyrelsen er ansvarlig for at føre et register over data om affald 
(Affaldsdatasystemet). 

Stk. 2. Affaldsdatasystemets opgaver varetages af Miljøstyrelsen og 
kommunalbestyrelserne efter de bestemmelser, som er fastsat i denne bekendtgørelse. 

 

Kapitel 4  
Indberetning af data om affald 

§ 5. Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af: 
1) Indsamlingsvirksomheder. 
2) Modtageanlæg. 
3) Affaldsproducerende virksomheder, hvis virksomheden behandler eget affald 
eller eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg. 
4) Importører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-3, som importerer affald. 
5) Eksportører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-3, som eksporterer affald. 

Stk. 2. Anlæg og virksomheder, som er omfattet af stk. 1, skal i overensstemmelse 
med bilag 1 indberette oplysninger fra enhver borger, grundejer, jf. dog stk. 4, eller 
virksomhed om: 

1) Affald, som indsamles. 
2) Affald, som modtages med henblik på forbehandling. 
3) Affald, som eksporteres. 
4) Affald, som importeres. 
5) Affald, som slutbehandles. 

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2 skal angives som samlede mængder pr. 
affaldsproducent på p-nummerniveau i den periode, der skal indberettes for 
(indberetningsperioden), jf. § 6, stk. 1. 

Stk. 4. For affald, der stammer fra kommunale indsamlingsordninger og fra 
husholdninger, herunder affald fra genbrugspladser, skal anlæg og virksomheder, jf. 
stk. 1, som indberetter disse data, ved indberetning angive p-nummer for den 
kommunale institution, der forestår ordningen. 

 

Kapitel 4  
Indberetning af data om affald 

 
§ 5. Indberetninger til Affaldsdatasystemet skal foretages af: 
1) Indsamlingsvirksomheder. 
2) Modtageanlæg. 
3) Affaldsproducerende virksomheder, hvis virksomheden behandler eget affald eller 
eksporterer affaldet direkte til behandling på et udenlandsk anlæg. 
4) Importører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-3, som importerer affald. 
5) Eksportører: Virksomheder, som er omfattet af nr. 1-3, som eksporterer affald. 

Stk. 2. Anlæg og virksomheder, som er omfattet af stk. 1, skal i overensstemmelse med 
bilag 1 indberette oplysninger fra enhver borger, grundejer, jf. dog stk. 4, eller virksomhed om: 

1) Affald, som indsamles. 
2) Affald, som modtages med henblik på forbehandling. 
3) Affald, som eksporteres. 
4) Affald, som importeres. 
5) Affald, som slutbehandles. 

En virksomhed skal indberette til Affaldsdatasystemet, jf. dog § 7, når virksomheden i 
overensstemmelse med lovgivningen 
1) overtager ansvar for behandling af affald ifølge relevante regler om indsamling og behandling 
af affald, herunder men ikke begrænset til reglerne i affaldsbekendtgørelsen, 
affaldsregisterbekendtgørelsen, bilskrotbekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen, 
batteribekendtgørelsen og pantbekendtgørelsen, eller når virksomheden producerer affald, som 
virksomheden planlægger selv at behandle, 
2) leverer affald til anvendelse i bygge- og anlægsarbejder ifølge tilladelse givet efter lov om 
miljøbeskyttelse eller ifølge regler udstedt i medfør af loven, herunder 
restproduktbekendtgørelsen, 
3) modtager affald, som er overført til Danmark, på virksomheden, jf. transportforordningens 
anvendelse af begrebet ’anlæg’, eller 
4) lader affald, som virksomheden har ansvar for, overføre fra Danmark. 
Stk. 2. I tilfælde nævnt under stk. 1, nr. 2, finder stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse. 
Stk. 3. Indberetteren kan give fuldmagt til en anden virksomhed til at foretage indberetninger på 
indberetterens vegne. Fuldmagten skal afgives digitalt via selvbetjeningsløsningen på virk.dk. En 
fuldmagt til en mægler eller forhandler til at anmelde eller stå for overførslen, jf. bestemmelserne 
i transportforordningens art. 2, nr. 15, litra iv) og v), er ikke at anse for en fuldmagt til at 
indberette til Affaldsdatasystemet. Uanset der er givet fuldmagt til at indberette, påhviler 
ansvaret for at indberette rettidigt og i rette form, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, under alle 
omstændigheder den virksomhed, som skal indberette efter stk. 1. 
Stk. 4. Enhver virksomhed er forpligtet til at give indberetteren de oplysninger, som er 
nødvendige for, at indberetteren kan varetage sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse. 
Stk. 3. Oplysningerne i stk. 2 skal angives som samlede mængder pr. affaldsproducent på p-
nummerniveau i den periode, der skal indberettes for (indberetningsperioden), jf. § 6, stk. 1. 
Stk. 4. For affald, der stammer fra kommunale indsamlingsordninger og fra husholdninger, 
herunder affald fra genbrugspladser, skal anlæg og virksomheder, jf. stk. 1, som indberetter 
disse data, ved indberetning angive p-nummer for den kommunale institution, der forestår 
ordningen. 

 

Kapitel 4  
Indberetning af data 

 
§ 5. En virksomhed skal indberette til Affaldsdatasystemet, jf. dog § 7, når virksomheden i 
overensstemmelse med lovgivningen 
1) overtager ansvar for behandling af affald ifølge relevante regler om indsamling og 
behandling af affald, herunder men ikke begrænset til reglerne i affaldsbekendtgørelsen, 
affaldsregisterbekendtgørelsen, bilskrotbekendtgørelsen, elektronikaffaldsbekendtgørelsen, 
batteribekendtgørelsen og pantbekendtgørelsen, eller når virksomheden producerer affald, 
som virksomheden planlægger selv at behandle, 
2) leverer affald til anvendelse i bygge- og anlægsarbejder ifølge tilladelse givet efter lov om 
miljøbeskyttelse eller ifølge regler udstedt i medfør af loven, herunder 
restproduktbekendtgørelsen, 
3) modtager affald, som er overført til Danmark, på virksomheden, jf. transportforordningens 
anvendelse af begrebet ’anlæg’, eller 
4) lader affald, som virksomheden har ansvar for, overføre fra Danmark, 
Stk. 2. I tilfælde nævnt under stk. 1, nr. 2, finder stk. 1, nr. 1, ikke anvendelse. 
Stk. 3. Indberetteren kan give fuldmagt til en anden virksomhed til at foretage indberetninger 
på indberetterens vegne. Fuldmagten skal afgives digitalt via selvbetjeningsløsningen på 
virk.dk. En fuldmagt til en mægler eller forhandler til at anmelde eller stå for overførslen, jf. 
bestemmelserne i transportforordningens art. 2, nr. 15, litra iv) og v), er ikke at anse for en 
fuldmagt til at indberette til Affaldsdatasystemet. Uanset der er givet fuldmagt til at 
indberette, påhviler ansvaret for at indberette rettidigt og i rette form, jf. § 11, stk. 1, nr. 1, 
under alle omstændigheder den virksomhed, som skal indberette efter stk. 1. 
Stk. 4. Enhver virksomhed er forpligtet til at give indberetteren de oplysninger, som er 
nødvendige for, at indberetteren kan varetage sine forpligtelser efter denne bekendtgørelse. 
 
 

Med det nye udkast til § 5 sigtes mod en mere dækkende beskrivelse af indberetningspligten. Der stiles mod at videreføre gældende 
ret, bortset fra på enkelte områder som nærmere beskrevet nedenfor.  
 
Det præciseres, at indberetningspligten følger ansvaret for affaldet og ikke nødvendigvis den fysiske transport. Det har også givet 
anledning til betydelige vanskeligheder at fastslå, hvad for ’anlæg’ som har indberetningspligt, jf. den nuværende § 5, stk. 1, nr. 2, 
herunder bl.a. autoophuggere og landmænd. Derfor opgives definitionen af den indberetningspligtige virksomhed som et 'anlæg' og i 
stedet beskrives alene de aktiviteter, som skal indberettes, og de udtrykkelige undtagelser, der finder sted. Dette giver mulighed for 
en mere direkte orientering i, om den enkelte virksomhed skal indberette. Et typisk eksempel, som har givet anledning til tvivl, er 
kloakservicevirksomheder, som tømmer sandfang, olieudskillere mv., og herefter fremstår som en affaldsmodtager, men ikke som et 
modtageanlæg og ikke som en indsamlingsvirksomhed. Det bliver med den nye formulering alene afgørende, om den pågældende 
virksomhed overtager ansvaret for affaldet, hvilket forudsætter, at virksomheden kan gøre det efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen. 
For husholdningsaffald gælder fx, at kommunerne anviser hvilke anlæg der kan benyttes, og hvis ikke virksomheden, som fx et 
kloakservicefirma der tømmer et sandfang, på det grundlag overtager ansvaret for affaldet, så skal den virksomhed heller ikke 
indberette. Det skal derimod næste led i 'kæden', hvilket typisk vil være et behandlingsanlæg. Kloakservicefirmaet er i så fald heller 
ikke affaldsleverandør og skal ikke fremgå af indberetningen, men vil efter omstændighederne skulle oplyse til indberetteren, hvem 
affaldsleverandøren er. 
 
Det kan lade sig gøre at slå flere indberetninger sammen, således at der kun indberettes én linje i ADS med én samlet mængde for 
modtagelse af affald, selv om affaldet er hentet ad flere omgange. Det er også muligt at slå indberetningerne sammen, selv om det 
stammer fra flere affaldsproducenter, hvis affaldsleverandøren er den samme (hvis affaldet fx stammer fra flere privatpersoner i den 
pågældende kommune).  
Ordlyden ’overtager ansvar’ udelukker også, at en transportvirksomhed, som ikke overtager ansvar, er indberetningspligtig. Det har 
givet anledning til tvivl i hvilket omfang en transportør er indberetningspligtig, og det præciseres derfor med den nye ordlyd, at det er 
op til aftalen mellem parterne, hvem der er indberetningspligtig. Noget af tvivlen skyldes også, at systemet fortsat giver mulighed for 
at indberette med den særlige form ’indsamler’, hvor det er forudsat at indberetteren også beskriver, hvor affaldet efterfølgende 
leveres, hvilket kan ses som en form for ’transportørindberetning’. Som del af den juridiske afklaring af indberetningspligten udgår 
denne indberetningsform, således at det nu alene er afgørende, om man overtager ansvar for affaldet, og i givet fald indberetter dette 
som en modtagelse. I modsat fald, hvor man ikke overtager ansvar, behøver man heller ikke indberette. En transportvirksomhed, som 
fx afhenter forbrændingsegnet restaffald fra husholdninger, og evt. komprimerer affaldet i lastvognen, overtager ikke ansvaret og er 
således ikke indberetningspligtig. Selv om virksomheden måtte blive anset for ’producent’ ifølge den juridiske fortolkning af begrebet 
producent, fordi virksomheden komprimerer (forbehandler) affaldet i egen lastvogn, fastslår § 5, at virksomheden ikke er forpligtet til 
at indberette, og pendanten i § 8, stk. 2, fastslår, at den, som indberetter det forbrændingsegnede affald fra husholdningerne, skal 
angive kommunen som leverandør. Miljøstyrelsen er bekendt med, at nogle virksomheders systemer er sat op til at fungere med 
’indsamler’-indberetningen, og at det kan give udfordringer, hvis det ikke længere er muligt at benytte den indberetningsform, da det 
kan kræve ændringer i virksomhedernes systemer. Miljøstyrelsen bevarer derfor ’indsamler’-indberetningen som teknisk mulighed i 
systemet, selv om den nu er historisk, og det er således fortsat en mulighed at benytte denne indberetningsform, hvis man ønsker 
det. Man kan således se ’Modtager’-indberetningen som bekendtgørelsens minimumskrav, og ’Indsamler’ som et ekstra stykke data, 
man frivilligt kan indberette, hvis man ønsker, jf. også bekendtgørelsens nye bestemmelse i § 6, stk. 6. 
 
En tidligere formulering om, at virksomheder skal indberette ’oplysninger fra enhver borger, grundejer eller virksomhed' er taget ud, 
idet denne bestemmelse ikke havde selvstændig betydning. Affaldsdatasystemets sigte er ikke at indberette oplysninger, som 
virksomheden får fra andre kilder, men at virksomheden skal indberette hvad den selv foretager sig. Oplysningen stammer således 
altid fra virksomheden selv, og det giver derfor ikke mening i konteksten at omtale oplysninger fra fx borgere. 
 
Med formuleringen ”i overensstemmelse med” sigtes på, at en virksomhed, som foretager en ulovlig indsamling, ikke skal indberette 
den ulovlige indsamling. En sådan pligt ville både være meningsforstyrrende (ansvaret er ikke overgået hvis indsamlingen er ulovlig) 
og ville hjemle dobbeltstraf. En virksomhed som indsamler ulovligt ville således både blive ramt af sanktioner efter 
Affaldsregisterbekendtgørelsen og Affaldsdatabekendtgørelsen. Under de omstændigheder ville pligten til at indberette sin ulovlige 
indsamling fungere som en catch-22. Det er nu udelukket. 
 
I stk. 1, nr. 1, er bilskrotbekendtgørelsen nævnt, idet den i §§ 13-15 indeholder regler om videregivelse af restaffald til en anden aktør 
efter miljøbehandling , hvilket skal indberettes. 
 
Elektronikaffaldsbekendtgørelsen og batteribekendtgørelsen indeholder regler om, hvordan slutbrugere kan overdrage affald til andre. 



 
Dækbekendtgørelsen er ikke nævnt i fremstillingen i nr. 1, idet det forudsættes, at en forbruger, som beder om at få et dæk udskiftet, 
ikke afleverer affald, men at affaldsproducenten er dækcenteret. 
 
Privatpersoner 
Det præciseres i stk. 1, at indberetningspligten ikke gælder for privatpersoner, men privatpersoner skal under alle omstændigheder 
følge den kommunale anvisning og er derfor ikke omfattede af de situationer, hvor der skal indberettes. En undtagelse findes i 
bilskrotbekendtgørelsen, idet en privatperson i princippet kan eksportere et udtjent køretøj til skrotning i udlandet. I så fald skal 
personen altså ikke indberette til ADS. Det vil sandsynligvis ikke ske, da notifikationsgebyret i forbindelse med eksport er på omkring 
14.000 kr. Erhvervsvirksomheder, som ønsker at skrotte fx en række biler ad gangen kan være interesserede i at eksportere, og vil i 
den forbindelse skulle indberette til ADS. 
 
Leverandørindberetning 
Som noget nyt omfordeles opgaven med at indberette affald, som anvendes til bygge- og anlægsarbejder, sådan som begrebet 
forstås i restproduktbekendtgørelsen, hvilket både kan omfatte anvendelse ifølge denne bekendtgørelses regler og anvendelse ifølge 
tilladelse givet i medfør af miljøbeskyttelsesloven eller eventuelt andet retsgrundlag. 
Ved denne omfordeling ’vendes indberetningspligten om’ således at den virksomhed, som leverer affald til brug som byggemateriale 
for en virksomhed eller privatperson, skal indberette denne levering. 
Det skyldes, at Miljøstyrelsen kan konstatere, at meget få slutbrugere faktisk indberetter som de burde, og antager at det kan skyldes, 
at slutbrugerne ikke normalt agerer på affaldsmarkedet og ikke er sig bevidste om indberetningspligten. Miljøstyrelsen er gået i gang 
med at kontakte nogle af disse virksomheder, men kan samtidig konstatere ved analyse af datasættet, at de virksomheder, som det 
drejer sig om, ændrer sig fra år til år, hvilket kan hænge sammen med, at virksomhedernes forretning ikke er at modtage affald, men 
at det er noget som kun sker lejlighedsvist. På den baggrund vil det forekomme langt mere effektivt samfundsøkonomisk at bede 
leverandøren indberette i stedet for modtageren. Den ændrede indberetningsform kan endvidere tænkes at ræsonnere med 
anmeldelsen af nedrivningsarbejder (affaldsbekendtgørelsens kap. 13) og af jordflytninger (jordflytningsbekendtgørelsen), som det 
også er leverandøren, der er ansvarlig for. 
 
Der kan særligt opstå spørgsmål om hvornår affaldsfasen er ophørt. Der skal naturligvis kun indberettes, når det leverede er affald. 
Den lokale kommune kan træffe afgørelse om, hvorvidt en bestemt vare er affald eller ej. 
 
Den endelige placering af affaldet som byggemateriale skal for at give mening indberettes med angivelse af lokaliteten, således at 
man både kan identificere det enkelte p-nummer eller adresse, hvor affaldet fx er modtaget til at blive anvendt som fundament eller 
terrænregulering, eller man kan tilkendegive, at affaldet slet ikke er leveret til en adresse men til et bredere geografisk område 
(kommunekode), som tilfældet vil være hvis Vejdirektoratet modtager slagge til anvendelse i en støjvold, som (naturligvis) ikke ligger 
på Vejdirektoratets adresse i København. Leverance af affaldsbyggemateriale til en privat vej, som håndteres af en grundejerforening, 
kan således fx indberettes med foreningens p-nummer, eller med angivelse af gadenavnet på den vejstrækning, hvor affaldet 
anvendes, alt efter hvad der for indberetteren giver mening som det mest præcise i situationen. CVR-nummeret skal i alle tilfælde 
identificere den ansvarlige modtagervirksomhed. 
 
Pligt til at orientere relevant 
Det kan opstå i praksis, at en affaldstransportør vægrer sig ved at oplyse, hvor affaldet stammer fra, eller at modtageren af affald til 
byggemateriale ikke oplyser modtagestedet på en måde, så det er muligt at indberette. Med reglen indføres udtrykkelig pligt til at 
samarbejde med den indberetningspligtige. 
 
Import og eksport 
Det har givet anledning til tvivl, hvilken virksomhed som skulle anses for den ’modtagende virksomhed’ ved import og eksport, idet 
transportforordningen arbejder med en potentiel sondring mellem ’modtageren’ og det ’anlæg’, som i overensstemmelse med 
modtagerlandets lovgivning har ansvaret for at behandle affaldet. 
 
Det præciseres for import, at den indberetningspligtige er den virksomhed, som har ansvaret for at affaldet behandles i Danmark, 
hvilket som alt overvejende hovedregel vil være den virksomhed, hvor behandlingen foregår (’behandling’ her forstået meget bredt, 
eventuelt blot som midlertidigt oplag R13). Mæglere og forhandlere er dog i dansk affaldslovgivning ikke sådanne aktører, som kan 
overtage ansvar for affald, og de skal derfor ikke indberette. Selv om det således måtte være muligt for en registreret mægler at 
fremstå på notifikationen som ’modtager’, så er det altså uden betydning i datasammenhæng, hvor det er behandlingsanlægget, der 
skal indberette. 
 
Det præciseres for eksport, at det er den virksomhed i Danmark, som har ansvaret for affaldet i Danmark, som er den 
indberetningspligtige, jf. grundreglen om at indberetningspligten følger ansvaret. Det er også tilfældet, selv om en mægler evt. måtte 
fremstå som ’anmelder’ eller ’person der står for overførslen’, hvilket er uden betydning i relation til danske regler om ansvar for affald 
og derfor uden betydning i datasammenhæng. 
Særligt for import og eksport kan der være interesse for, at en anden virksomhed end den ansvarlige varetager papirarbejdet. 
Transportforordningen giver således en mægler mulighed for at agere på fuldmagt af den ansvarlige producent eller indsamler, og 
interessen kan være den samme for indberetningen til affaldsdata. Det er også muligt, jf. straks nedenfor om fuldmagt. 
 
Fuldmagt 
I affaldsdatasystemet er der mulighed for at agere på fuldmagt af en virksomhed, ved at den indberetningspligtige virksomhed 
tilkendegiver i virk.dk, at en anden virksomhed har fuldmagt. I datasystemet vil det fremstå som om den ansvarlige virksomhed selv 
har indberettet. Der har tidligere været givet mulighed for at agere på fuldmagt af en anden ved at anvende 
’indsamlerindberetningen’, men det har vist sig upraktisk, da det i datasættet fremstod som om fuldmagtshaveren også overtog 
ansvar for affaldet. I stedet anbefales det nu at benytte fuldmagtsmuligheden i virk.dk. Det er ikke et krav, at den befuldmægtigede 
er registreret i Affaldsregisteret. 

§ 6. Indberetningerne, jf. § 5, stk. 2 og 3, skal foretages hvert år senest den 31. 
januar dækkende det foregående kalenderår. 

Stk. 2. Indberetningerne skal foretages digitalt på p-nummerniveau via virk.dk – 
Affaldsdatasystem, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3. Miljøstyrelsen skal på anmodning fra en udenlandsk virksomhed uden p-
nummer foretage den digitale indberetning for denne på baggrund af indsendt 
materiale. Indberetning skal foretages på produktionsenhedsniveau, dvs. for hver fysisk 
beliggenhed, hvor virksomheden driver virksomhed fra. 

 

§ 6. Indberetningerne, jf. § 5, stk. 2 og 3, skal foretages hvert år senest den 31. januar 
dækkende det foregående kalenderår. 

Stk. 2. Indberetningerne skal foretages digitalt på p-nummerniveau via virk.dk – 
Affaldsdatasystem, jf. dog stk. 3. 
Stk. 3. Miljøstyrelsen skal på anmodning fra af en udenlandsk virksomhed uden p-nummer 
foretage den digitale indberetning for denne på baggrund af indsendt materiale. 

 Indberetning skal foretages på produktionsenhedsniveau, dvs. for hver fysisk beliggenhed, 
som virksomheden driver sin virksomhed fra. 
Stk. 4. Indberetning skal ske med angivelse af mængder for hver indberetningsperiode, jf. stk. 1, 
for hver affaldsleverandørs p-nummer, adresse uden p-nummer eller kommunekode, og i øvrigt i 
overensstemmelse med bilag 1 og 2. 
Stk. 5. Indberetninger kan foretages i totale mængder for et år eller som delvise indberetninger. 
Stk. 6. Miljøstyrelsen kan give adgang til at indberette flere typer data end de data, som er 
indberetningspligtige efter denne bekendtgørelse. 

§ 6. Indberetningerne skal foretages hvert år senest den 31. januar dækkende det 
foregående kalenderår. 

Stk. 2. Indberetningerne skal foretages digitalt via virk.dk – Affaldsdatasystem, jf. dog 
stk. 3. 
Stk. 3. Miljøstyrelsen skal på anmodning af en udenlandsk virksomhed foretage indberetning 
for denne på baggrund af indsendt materiale. 
Stk. 4. Indberetning skal ske med angivelse af mængder for hver indberetningsperiode, jf. stk. 
1, for hver affaldsleverandørs p-nummer, adresse uden p-nummer eller kommunekode, og i 
øvrigt i overensstemmelse med bilag 1 og 2. 
Stk. 5. Indberetninger kan foretages i totale mængder for et år eller som delvise 
indberetninger. 
Stk. 6. Miljøstyrelsen kan give adgang til at indberette flere typer data end de data, som er 
indberetningspligtige efter denne bekendtgørelse. 
 

I § 6 foretages visse redaktionelle ændringer for at tydeliggøre hvordan indberetning skal foretages, og der indføres mulighed for fx at 
aftale forsøgsordninger med en virksomhed og for at bibeholde de dataindberetningssystemer, som lige nu findes i 
”indsamlerindberetningen” og i ”indsamlermodtagerindberetningen”, således at de virksomheder som har sat deres systemer op til at 
anvende disse indberetningstyper, kan fortsætte med det, selv om de nu kan anvende den enklere ”modtagerindberetning”. 

 § 7. Følgende skal ikke indberettes: 
1) Når en kommunal ordning (herunder genbrugspladser mv.) indsamler eller modtager affald, 
herunder også når en virksomhed ifølge aftale med en kommune indsamler eller modtager affald 

§ 7. Følgende skal ikke indberettes: 
1) Når en kommunal ordning (herunder genbrugspladser mv.) indsamler eller modtager affald, 
herunder også når en virksomhed ifølge aftale med en kommune indsamler eller modtager 

Som pendant til § 5 indføres udtrykkelige undtagelser fra indberetningspligten, således at det ikke længere er op til konkret 
fortolkning at afgøre, om en virksomhed har indberetningspligt. 
 



for den pågældende kommunale ordning, 
2) Når en returmodtager modtager pantbelagt emballage ifølge reglerne i pantbekendtgørelsen, 
3) Når en virksomhed modtager affald fra en affaldsproducent ifølge affaldsbekendtgørelsens 
regler om private tilbagetagningsordninger, dog er videreoverdragelse af affaldet til en ny 
placering og eventuel behandling indberetningspligtig. 
4) Når en distributør, en kommunal indsamlingsordning eller et kommunalt opsamlingssted tager 
batteriaffald eller elektronikaffald tilbage ifølge reglerne i henholdsvis batteribekendtgørelsen 
eller elektronikaffaldsbekendtgørelsen, 
5) Når en modtagefacilitet på en havn modtager affald af skibe ifølge reglerne i bekendtgørelse 
om modtagefaciliteter på havne. 
6) Når en virksomhed modtager et udtjent køretøj med henblik på særskilt behandling ifølge 
reglerne i bilskrotbekendtgørelsen, 
7) Når en virksomhed modtager et særskilt behandlet køretøj med henblik på udtagning af 
yderligere materialer og komponenter til genbrug ifølge reglerne i bilskrotbekendtgørelsen, 
8) Når en virksomhed modtager affald med henblik på anvendelse til jordbrugsformål ifølge 
reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

 

affald for den pågældende kommunale ordning, 
2) Når en returmodtager modtager pantbelagt emballage ifølge reglerne i 
pantbekendtgørelsen, 
3) Når en virksomhed modtager affald fra en affaldsproducent ifølge affaldsbekendtgørelsens 
regler om private tilbagetagningsordninger, dog er videreoverdragelse af affaldet til en ny 
placering og eventuel behandling indberetningspligtig. 
4) Når en distributør, en kommunal indsamlingsordning eller et kommunalt opsamlingssted 
tager batteriaffald eller elektronikaffald tilbage ifølge reglerne i henholdsvis 
batteribekendtgørelsen eller elektronikaffaldsbekendtgørelsen, 
5) Når en modtagefacilitet på en havn modtager affald af skibe ifølge reglerne i 
bekendtgørelse om modtagefaciliteter på havne. 
6) Når en virksomhed modtager et udtjent køretøj med henblik på særskilt behandling ifølge 
reglerne i bilskrotbekendtgørelsen, 
7) Når en virksomhed modtager et særskilt behandlet køretøj med henblik på udtagning af 
yderligere materialer og komponenter til genbrug ifølge reglerne i bilskrotbekendtgørelsen, 
8) Når en virksomhed modtager affald med henblik på anvendelse til jordbrugsformål ifølge 
reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. 

Det har tidligere givet anledning til tvivl, om landmænd skulle indberette anvendelsen af slam på marker. Med bekendtgørelsen er det 
besluttet, at det ikke er tilfældet. Miljøstyrelsen vil samarbejde med Landsbrugs- og Fiskeristyrelsen om at modtage relevante data fra 
Leverandørregisteret i stedet. 
 
Det er endvidere besluttet, at autoophuggere ikke skal indberette modtagelsen af biler til ophugning, da de nødvendige data 
indberettes til styrelsen ad anden vej. 
 
Også modtagefaciliteter på havne kunne man efter de nuværende regler anse for indberetningspligtige, da de er ’ anlæg’. Styrelsen vil 
med bekendtgørelsen undtage dem fra indberetningspligt og i stedet undersøge muligheden for at modtage relevante data fra 
SafeSeaNet. 

 § 8. Affaldsleverandøren er den offentlige eller private virksomhed i Danmark eller i udlandet, 
som har ansvar for affaldets håndtering og som i overensstemmelse med relevante regler om 
behandling af affald overdrager dette ansvar til indberetteren, medmindre andet følger af 
nedenstående. Det er uden betydning, om affaldsleverandøren har haft affaldet i hænde. 
Stk. 2. Når indberetteren modtager affald 

1) fra en kommunal ordning (herunder genbrugspladser mv.) eller fra en virksomhed 
som agerer på vegne af en kommunal ordning, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 

2) i form af pantbelagt emballage fra en returmodtager, jf. pantbekendtgørelsen, 
3) fra en privat tilbagetagningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsen, 
4) i form af batterier eller elektronikaffald fra en privatperson ifølge reglerne i 

batteribekendtgørelsen eller elektronikaffaldsbekendtgørelsen, eller 
5) direkte fra et skib, hidrørende fra skibes eller platformes drift, 

er affaldsleverandøren den kommune, hvor affaldet blev indsamlet eller modtaget fra 
affaldsproducenten. 
Stk. 3. Når indberetteren modtager affald 

1) fra en privatperson, eller 
2) fra en virksomhed, som ikke har et CVR-nummer,  

er affaldsleverandøren den kommune, som privatpersonen eller virksomheden er bosiddende 
eller beliggende i. 
Stk. 4. Når indberetteren behandler affald, som virksomheden selv har produceret, jf. § 5, stk. 1, 
nr. 2, er affaldsleverandøren virksomheden selv. Denne bestemmelse finder også anvendelse 
hvis det pågældende affald på et tidligere tidspunkt måtte have været produceret af en anden og 
leveret til virksomheden, hvis virksomheden har forbehandlet affaldet, men finder ikke 
anvendelse på en virksomhed, som alene foretager en komprimering af affald i et køretøj under 
transport. 
Stk. 5. Når ingen anden affaldsleverandør kan identificeres ifølge ovenstående regler, er 
affaldsleverandøren affaldsproducenten. 
Stk. 6. Når ingen affaldsproducent eller affaldsleverandør kan identificeres (’herreløst affald’), er 
affaldsleverandøren den kommune, hvor affaldet er fundet. 
 

 § 8. Affaldsleverandøren er den offentlige eller private virksomhed i Danmark eller i udlandet, 
som har ansvar for affaldets håndtering og som i overensstemmelse med relevante regler om 
behandling af affald overdrager dette ansvar til indberetteren, medmindre andet følger af 
nedenstående. Det er uden betydning, om affaldsleverandøren har haft affaldet i hænde. 
Stk. 2. Når indberetteren modtager affald 

1)6) fra en kommunal ordning (herunder genbrugspladser mv.) eller fra en 
virksomhed som agerer på vegne af en kommunal ordning, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, 

2)7) i form af pantbelagt emballage fra en returmodtager, jf. pantbekendtgørelsen, 
3)8) fra en privat tilbagetagningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsen, 
4)9) i form af batterier eller elektronikaffald fra en privatperson ifølge reglerne i 

batteribekendtgørelsen eller elektronikaffaldsbekendtgørelsen, eller 
5)10) direkte fra et skib, hidrørende fra skibes eller platformes drift, 

er affaldsleverandøren den kommune, hvor affaldet blev indsamlet eller modtaget fra 
affaldsproducenten. 
Stk. 3. Når indberetteren modtager affald 

1)3) fra en privatperson, eller 
2)4) fra en virksomhed, som ikke har et CVR-nummer,  

er affaldsleverandøren den kommune, som privatpersonen eller virksomheden er bosiddende 
eller beliggende i. 
Stk. 4. Når indberetteren behandler affald, som virksomheden selv har produceret, jf. § 5, stk. 
1, nr. 2, er affaldsleverandøren virksomheden selv. Denne bestemmelse finder også 
anvendelse hvis det pågældende affald på et tidligere tidspunkt måtte have været produceret 
af en anden og leveret til virksomheden, hvis virksomheden har forbehandlet affaldet, men 
finder ikke anvendelse på en virksomhed, som alene foretager en komprimering af affald i et 
køretøj under transport. 
Stk. 5. Når ingen anden affaldsleverandør kan identificeres ifølge ovenstående regler, er 
affaldsleverandøren affaldsproducenten. 
Stk. 6. Når ingen affaldsproducent eller affaldsleverandør kan identificeres (’herreløst affald’), 
er affaldsleverandøren den kommune, hvor affaldet er fundet. 

Der indføres et nyt affaldsleverandørbegreb, som indholdsmæssigt svarer fuldstændig til det, som ADS i dag kalder ”producenten”. 
Ordet ”producent” er imidlertid tvetydigt, da den juridiske affaldsproducent ofte er en ganske anden end den der leverer affaldet 
(kommunen er fx ikke affaldets producent når affaldet er indsamlet fra husholdninger). Begrebet ”producent” bibeholdes indtil videre i 
systemet og i indberetningerne for at undgå systemændringer både her og hos virksomhederne. § 8 fungerer således som en 
rettesnor for, hvordan man identificerer den juridiske person, som systemet kalder ”producent”, og som i bekendtgørelsen er kaldet 
affaldsleverandør. 
 
Leverandøren kan i nogle tilfælde være samme CVR-nummer som indberetteren selv, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, sidste led. Dette er relevant 
for fx indberettere, som har modtaget affald på ét p-nummer til forbehandling (det p-nummer bliver derfor affaldets nye producent) 
og efterfølgende giver det videre til et andet p-nummer til videre behandling eller oplag. § 5, stk. 1, nr. 1 finder også anvendelse på 
en virksomhed, som modtager et udtjent køretøj og foretager miljøbehandling, men derefter også shredder eller eksporterer 
restaffaldet. I så fald er ophugningen en forbehandling, og virksomheden er derfor producent af affaldet og vil skulle indberette 
shreddingen som en midlertidig behandling (R12) med sig selv som leverandør. Bestemmelsen finder også anvendelse på en 
nedrivningsvirksomhed, som i det konkrete tilfælde producerer affald og foretager affaldsbehandling på sin egen plads. 
 
Nogle gange er leverandøren en kommune. Det skal alene forstås sådan, at kommunekoden er det relevante stykke data for 
Affaldsdatasystemet, og at det således er unødvendigt at indberette andet end det. Alt efter situationen kan den relevante kommune 
være den hvor affaldet er blevet indsamlet i første led (typisk hvis noget minder om en kommunal indsamlingsordning svarende til 
kommunens egne skraldespande på offentlig vej mv.), og i andre tilfælde er det relevant at kende lidt til privatpersonens bopæl, hvis 
fx personen har været nødt til at krydse kommunegrænsen for at benytte en bestemt virksomhed til affaldsbehandlingen. I 
sidstnævnte tilfælde har det været et ønske fra industrien at det var tilstrækkeligt med modtagerens egen placering, således at 
affaldet blev anset for at være produceret af en borger i den kommune, hvor modtageanlægget er beliggende, men i så tilfælde ville 
det ikke være muligt at fordele affaldets opståen ud på de respektive kommuner, hvilket ville blive en fejlkilde i beregningen af 
genanvendelsesprocenten i kommunerne. 
 
Som en forenkling i forhold til tidligere er det nu ikke nødvendigt at oplyse p-nummer på den kommunale ordning, der står for 
indsamling af affald, jf. nuværende § 5, stk. 4, som fremover bliver til § 8, stk. 2. Det er tilstrækkeligt med kommunekoden. 

 § 9. Når en producentansvarlig virksomhed eller dennes kollektivordning (herefter: den 
producentansvarlige) indgår aftale med en dansk virksomhed (herefter: modtagevirksomheden) 
om afhentning og videre håndtering af affald fra en nærmere bestemt affaldsleverandør 
(herefter: afhentningsstedet), og den producentansvarlige ikke selv modtager affaldet på egen 
plads, kan Miljøstyrelsen som undtagelse til § 5 beslutte, at den producentansvarlige ikke skal 
indberette, og at modtagevirksomheden i stedet skal indberette på den måde, som den 
producentansvarlige ville have været forpligtet til efter § 8, jf. endvidere stk. 2. 
Stk. 2. Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 1, skal modtagevirksomheden 
supplerende oplyse CVR-nummeret på den producentansvarlige i overensstemmelse med bilag 1, 
afsnit 3. 
Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 ifølge aftale med den producentansvarlige og 
med modtagevirksomheden. Miljøstyrelsen fastsætter afgørelsens udstrækning i tid. 
 

§ 9. Når en producentansvarlig virksomhed eller dennes kollektivordning (herefter: den 
producentansvarlige) indgår aftale med en dansk virksomhed (herefter: 
modtagevirksomheden) om afhentning og videre håndtering af affald fra en nærmere bestemt 
affaldsleverandør (herefter: afhentningsstedet), og den producentansvarlige ikke selv 
modtager affaldet på egen plads, kan Miljøstyrelsen som undtagelse til § 5 beslutte, at den 
producentansvarlige ikke skal indberette, og at modtagevirksomheden i stedet skal indberette 
på den måde, som den producentansvarlige ville have været forpligtet til efter § 8, jf. 
endvidere stk. 2. 
Stk. 2. Når Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter stk. 1, skal modtagevirksomheden 
supplerende oplyse CVR-nummeret på den producentansvarlige i overensstemmelse med bilag 
1, afsnit 3. 
Stk. 3. Miljøstyrelsen træffer afgørelse efter stk. 1 ifølge aftale med den producentansvarlige 
og med modtagevirksomheden. Miljøstyrelsen fastsætter afgørelsens udstrækning i tid. 

Der indføres med den reviderede bekendtgørelse hjemmel til, at de producentansvarlige virksomheder eller kollektivordninger skal 
indberette når de varetager producentansvaret. 
 
De indsamlervirksomheder, som typisk samarbejder med de producentansvarlige, har samtidig udtrykt ønske om en 
indberetningsform, hvor der kan tages højde for, at de i realiteten ofte er ude og afhente affaldet ifølge aftale med de 
producentansvarlige. Deres nuværende systemer er indrettet på at indberetningen skal foretages med det faktiske indsamlingssted, 
og ikke den juridiske leverandør, som affaldsleverandør. For at udnytte de eksisterende systemer bedst muligt indføres derfor 
mulighed for, at virksomhederne kan indrette sig på en måde tilsvarende i dag. Det muliggøres ved at virksomhederne tilføjer et ID-
nummer på den producentansvarlige, som de afhenter ifølge aftale med. 

§ 7. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, har adgang til og kan via virk.dk – 
Affaldsdatasystem rette i egne data indberettet til Affaldsdatasystemet senest den 31. 
januar dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har adgang til og kan rette i data vedrørende affald 
produceret indenfor kommunen indberettet til Affaldsdatasystemet fra den 15. februar til 
den 30. november dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår. 
Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal 
kommunalbestyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og Miljøstyrelsen. 

Stk. 3. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, må ikke rette i data, som 
kommunalbestyrelsen har rettet i. 

Stk. 4. Miljøstyrelsen har adgang til og kan rette i alle data indberettet til 
Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen foretager rettelser i en indberetning, skal 
Miljøstyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og kommunalbestyrelsen. 

Stk. 5. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, og kommunalbestyrelsen må ikke 
rette i data, som Miljøstyrelsen har rettet i. 

 

§ 710. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, har adgang til og kan via virk.dk – 
Affaldsdatasystem rette i egnede data, som virksomheden har indberettet til Affaldsdatasystemet 
senest den 31. januar dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har adgang til og kan rette i data i Affaldsdatasystemet 
vedrørende affald produceret om affald fra en affaldsleverandør indenfor kommunen indberettet 
til Affaldsdatasystemet fra den 15. februar til den 301. november juni dækkende indberettedeom 
oplysninger for det foregående kalenderår. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en 
indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og 
Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan give adgang til, at kommuner, som har indgået samarbejde 
med hinanden om affaldshåndtering, kan rette data om affald fra affaldsleverandører i de 
samarbejdende kommuner. 

Stk. 3.  Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, må ikke rette i data, som 
kommunalbestyrelsen har rettet i.En kommune kan henstille til, at en indberetter ikke foretager 
nye indberetninger eller ændrer indberetninger. Indberettere må ikke oprette eller ændre data i 
modstrid med en sådan henstilling. 

Stk. 4. Miljøstyrelsen har adgang til og kan oprette, slette og/eller rette i alle data 
indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis  Miljøstyrelsen opretter nye indberetninger, sletter 
indberetninger eller foretager rettelser i en eksisterende indberetning, skal Miljøstyrelsen 
orientere den, der har foretaget indberetningen, og kommunalbestyrelsen. 

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan henstille til, at kommuner og indberettere ikke opretter nye 
indberetninger, sletter indberetninger eller foretager rettelser i en eksisterende indberetning. 
Kommuner og indberettere må ikke efterfølgende oprette eller ændre data i modstrid med en 
sådan henstilling. 

Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, og kommunalbestyrelsen må ikke rette i data, som 

§ 10. Anlæg og virksomheder, jf. § 5, stk. 1, har adgang til og kan via virk.dk – 
Affaldsdatasystem rette i de data, som virksomheden har indberettet til Affaldsdatasystemet 
senest den 31. januar dækkende indberettede oplysninger for det foregående kalenderår. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen har adgang til og kan rette i data i Affaldsdatasystemet om 
affald fra en affaldsleverandør indenfor kommunen fra den 1. februar til den 31. juni om 
oplysninger for det foregående kalenderår. Hvis kommunalbestyrelsen foretager rettelser i en 
indberetning, skal kommunalbestyrelsen orientere den, der har foretaget indberetningen, og 
Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan give adgang til, at kommuner, som har indgået samarbejde 
med hinanden om affaldshåndtering, kan rette data om affald fra affaldsleverandører i de 
samarbejdende kommuner. 

Stk. 3. En kommune kan henstille til, at en indberetter ikke foretager nye indberetninger 
eller ændrer indberetninger. Indberettere må ikke oprette eller ændre data i modstrid med en 
sådan henstilling. 

Stk. 4. Miljøstyrelsen har adgang til og kan oprette, slette og/eller rette i alle data 
indberettet til Affaldsdatasystemet. Hvis Miljøstyrelsen opretter nye indberetninger, sletter 
indberetninger eller foretager rettelser i en eksisterende indberetning, skal Miljøstyrelsen 
orientere den, der har foretaget indberetningen. 

Stk. 5. Miljøstyrelsen kan henstille til, at kommuner og indberettere ikke opretter nye 
indberetninger, sletter indberetninger eller foretager rettelser i en eksisterende indberetning. 
Kommuner og indberettere må ikke efterfølgende oprette eller ændre data i modstrid med en 
sådan henstilling. 

I § 7, der bliver til § 10, foretages visse redaktionelle ændringer og ændringer af fristen for datarettelser. Der gives hjemmel til, at 
kommuner kan samarbejde i videre udstrækning end det er muligt i dag. 
Pligten til at orientere om hver enkelt ændring udgår. Miljøstyrelsen forventer ikke, at der vil være interesse om hver enkelt ændring 
af indberetninger, og bestemmelsen er i øvrigt uklar. Pligten til at orientere kommunen udgår derfor. 



Miljøstyrelsen har rettet i. 
 

Kapitel 5  
Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet 

§ 8. Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af 
udgifter til udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. 
Gebyret udgør i alt 1.580 kr. pr. 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune 
forholdsmæssigt efter indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til 
Miljøstyrelsen én gang årligt den 1. juni. 

Stk. 2. Gebyret i stk. 1 gælder for 2013 og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag 
af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske 
Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk. 

Kapitel 5  
Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet 

§ 811. Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til 
udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i alt 
1.580 1.640kr. pr. 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter 
indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt den 
1. juni. 

Stk. 2. Gebyret i stk. 1 gælder for 20137 og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det 
seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative 
Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 

Kapitel 5  
Gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet 

§ 11. Miljøstyrelsen opkræver hos kommunalbestyrelsen gebyr til dækning af udgifter til 
udvikling, drift, vedligeholdelse og administration af Affaldsdatasystemet. Gebyret udgør i alt  
1.640kr. pr. 1.000 indbyggere årligt og fordeles pr. kommune forholdsmæssigt efter 
indbyggertal pr. 1. januar i gebyråret. Gebyret skal indbetales til Miljøstyrelsen én gang årligt 
den 1. juni. 

Stk. 2. Gebyret i stk. 1 gælder for 2017 og reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af 
det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomiske Administrative 
Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 

§ 8 rykket til § 11. Gebyret justeret til aktuel sats. 

Kapitel 6  
Tilsyn 

§ 9. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse 
overholdes. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning fra Miljøstyrelsen meddele 
Miljøstyrelsen de oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan føre tilsyn 
efter stk. 1. 

Kapitel 6  
Tilsyn 

§ 912. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse 
overholdes. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning fra Miljøstyrelsen meddele Miljøstyrelsen de 
oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan føre tilsyn efter stk. 1. 

Kapitel 6  
Tilsyn 

§ 12. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse 
overholdes. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på anmodning fra Miljøstyrelsen meddele Miljøstyrelsen 
de oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan føre tilsyn efter stk. 1. 

§ 9 rykkes til § 12. 

Kapitel 7  
Administrative bestemmelser 

§ 10. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed. 

Kapitel 7  
Administrative bestemmelser 

§ 103. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. 

Kapitel 7  
Administrative bestemmelser 

§ 13. Afgørelser efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ 
myndighed. 

§ 10 rykkes til § 13. 

Kapitel 8  
Straf 

§ 11. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med 
bøde den, der 

1) undlader rettidigt og i rette form at indberette oplysninger til 
Affaldsdatasystemet, jf. § 5, stk. 2-4, og § 6, stk. 1 og 2, eller 
2) retter i data, som kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen har rettet i, jf. § 7, 
stk. 3 og 5. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 
reglerne i straffelovens 5. kapitel. 

 

Kapitel 8  
Straf 

§ 114. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde 
den, der 

1) ikke senest ved fristens udløb, jf. § 6, stk. 1, har indberettet i overensstemmelse med 
reglerne i denne bekendtgørelseundlader rettidigt og i rette form at indberette oplysninger 
til Affaldsdatasystemet, jf. § 5, stk. 2-4, og § 6, stk. 1 og 2, eller 
2) i strid med en henstilling ændrer retter i data, som kommunalbestyrelsen eller 
Miljøstyrelsen har oprettet, slettet og/eller rettet i, jf. § 7, stk. 3 og 5. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel. 

 

Kapitel 8  
Straf 

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde 
den, der 

1) ikke senest ved fristens udløb, jf. § 6, stk. 1, har indberettet i overensstemmelse med 
reglerne i denne bekendtgørelse eller 
2) i strid med en henstilling ændrer data, som kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen 
har oprettet, slettet og/eller rettet, jf. § 7, stk. 3 og 5. 

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i 
straffelovens 5. kapitel. 

 

Strafbestemmelsen lempes således, at det kun bliver strafbart at rette i data, som styrelse eller kommune har håndteret, hvis en af 
myndighederne udtrykkeligt har givet henstilling imod at gøre det. Andet ville være urimeligt. 

Kapitel 9  
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse 

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2013. 
Stk. 2. For indberetninger foretaget inden den 1. januar 2013 finder de hidtidige 

regler fortsat anvendelse, jf. bekendtgørelse om affald. 

Kapitel 9  
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse 

§ 125. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 20138. 
Stk. 2. For indberetninger foretaget inden den 1. januar 2013som vedrører indberetningsåret til 
og med 2017 finder de hidtidige regler fortsat anvendelse, jf. bekendtgørelse om affald.nr. 1306 
af 17. december 2012. Koderne på denne bekendtgørelses bilag 1 finder anvendelse for så vidt 
angår indberetninger vedrørende indberetningsåret 2018 og frem. For indberetninger om affald 
vedrørende tiden til og med 2017 (som skal indberettes senest 31. januar 2018, jf. § 6) 
anvendes de koder, som fremgår af bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012. 

Kapitel 9  
Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelse 

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. 
Stk. 2. For indberetninger som vedrører indberetningsåret til og med 2017 finder de hidtidige 
regler fortsat anvendelse, jf. bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012. Koderne på 
denne bekendtgørelses bilag 1 finder anvendelse for så vidt angår indberetninger vedrørende 
indberetningsåret 2018 og frem. For indberetninger om affald vedrørende tiden til og med 
2017 (som skal indberettes senest 31. januar 2018, jf. § 6) anvendes de koder, som fremgår 
af bekendtgørelse nr. 1306 af 17. december 2012. 

Da koderne ændres, er der behov for en overgangsbestemmelse, som fastsætter, at de hidtidige koder skal anvendes for data 
vedrørende 2017, mens de nye koder skal anvendes for data vedrørende 2018. Således kan indberetning af data vedrørende 2017 ske 
ind i 2018, sideløbende med, at data vedrørende 2018 kan indberettes i 2018. 

    

Afsnit 1 
Indberetningsrolle - Type af dataindberetning og år, der indberettes for 

Ved dataindberetning oplyses indberetningsrolle ved valg af en af følgende 
indberetningsroller: 

1. Eksport-indberetning: Foretages af eksportører, jf. § 5, stk. 1, nr. 5. 
2. Import-indberetning: Foretages af importører, jf. § 5, stk. 1, nr. 4. 
3. Indsamler-indberetning: Foretages af indsamlingsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, 
nr. 1. 
4. Indsamler- og modtager-indberetning: Foretages af virksomheder, som både 
indsamler affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og modtager affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. 
5. Modtager-indberetning: Foretages af modtageanlæg, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. 
Affaldsproducerende virksomheder, der behandler eget affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, 
skal foretage en modtagerindberetning med angivelse af virksomhedens eget p-
nummer som producent. 

Det oplyses desuden hvilket år, der indberettes for. 

Indberetning af data om affald, jf. kapitel 4  
Afsnit 1 
Indberetningsrolle - Data om indberetteren, jf. § 3, stk. 1, nr. 15Type af 
dataindberetning og år, der indberettes for 

Ved dataindberetning skal indberetteren oplyse hvilket p-nummer indberetteren agerer fra. 
 
Indberetteren skal endvidere oplyses en af følgende indberetningsroller: ved valg af en af 

følgende indberetningsroller: 
1. Eksport-indberetning: Foretages af eksportører, jf. § 5, stk. 1, nr. 5. 
2. Import-indberetning: Foretages af importører, jf. § 5, stk. 1, nr. 4. 
3. Indsamler-indberetning: Foretages af indsamlingsvirksomheder, jf. § 5, stk. 1, nr. 1. 
4. Indsamler- og modtager-indberetning: Foretages af virksomheder, som både indsamler 
affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og modtager affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. 
5. Modtager-indberetning: Foretages af modtageanlæg, jf. § 5, stk. 1, nr. 2. 
Affaldsproducerende virksomheder, der behandler eget affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, skal 
foretage en modtagerindberetning med angivelse af virksomhedens eget p-nummer som 
producent. 
Det oplyses desuden hvilket år, der indberettes for. 

1. Modtager, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 
2. Leverandør, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 
3. Import, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 
4. Eksport, jf. § 5, stk. 1, nr. 4 

Indberetning af data, jf. kapitel 4  
Afsnit 1 
Data om indberetteren, jf. § 3, stk. 1, nr. 15 

Ved dataindberetning skal indberetteren oplyse hvilket p-nummer indberetteren agerer fra. 
 
Indberetteren skal endvidere oplyse en af følgende indberetningsroller: 

 
1. Modtager, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 
2. Leverandør, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 
3. Import, jf. § 5, stk. 1, nr. 3 
4. Eksport, jf. § 5, stk. 1, nr. 4 
5. Eksport-Producent, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 og nr. 4 

 
Godkendte indsamlingsvirksomheder, der overtager ansvar for affald, og virksomheder, der 
modtager affald til behandling, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, benytter rolle 1 (Modtager). Hvis affaldet 
har været indsamlet i lastvogne mv., og muligvis har været komprimeret eller på anden måde 
forbehandlet i enheden, skal indberetningen foretages som om affaldet blev indsamlet til 
og/eller behandlet på det p-nummer, som overtager ansvaret for affaldet, jf. § 5. 
 
Når en affaldsproducerende virksomhed behandler affald, som virksomheden selv har 
produceret, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, benyttes rolle 1 (Modtager). 
 

Afsnit 1 er redigeret således at teksten nu tæt følger hvordan indberetningen skal foretages og således gerne skulle tjene som 
vejledning for både den nye og den rutinerede indberetter. 
 
Den nye leverandørindberetning introduceres. 
 
Det præciseres hvordan affald i transit gennem lande håndteres. 
 



5. Eksport-Producent, jf. § 5, stk. 1, nr. 1 og nr. 4 
 

Godkendte indsamlingsvirksomheder, der overtager ansvar for affald, og virksomheder, der 
modtager affald til behandling, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, benytter rolle 1 ’Modtager’. Hvis affaldet har 
været indsamlet i lastvogne mv., og muligvis har været komprimeret eller på anden måde 
forbehandlet i enheden, skal indberetningen foretages som om affaldet blev indsamlet til og/eller 
behandlet på det p-nummer, som overtager ansvaret for affaldet, jf. § 5. 
 
Når en affaldsproducerende virksomhed behandler affald, som virksomheden selv har 
produceret, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, benyttes rolle 1 (Modtager). 
 
Når en virksomhed leverer affald til anvendelse i bygge- og anlægsarbejder, benyttes rolle 2 
(Leverandør). Se endvidere afsnit 4. 
 
Når en virksomhed modtager affald, som er overført til Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, benyttes 
rolle 3 (Import). 
 
Når en virksomhed lader affald overføre fra Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, benyttes rolle 4 
(Eksport). 
 
Når en virksomhed overtager ansvar for affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og lader det samme affald 
overføre fra Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, kan virksomheden som valgfrit alternativ til en 
indberetning i rolle 1 og en anden indberetning i rolle 4 benytte rolle 5 (Eksport-Producent). Rolle 
5 indeholder derved indberetning af affaldet både i relation til den nødvendige indberetning af 
modtagelsen, jf. rolle nr. 1, og den nødvendige indberetning af eksporten, jf. rolle nr. 4. 
 
Affald som ved passage gennem Danmark alene er i transit, jf. transportforordningens definition 
af transit, skal ikke indberettes til Affaldsdatasystemet. Affald, som overføres til Danmark, jf. 
transportforordningens definition af overførsel, skal indberettes, også når overførslen til Danmark 
alene sker til midlertidigt oplag (R13 eller D15). 

 

Når en virksomhed leverer affald til anvendelse i bygge- og anlægsarbejder, benyttes rolle 2 
(Leverandør). Se endvidere afsnit 4. 
 
Når en virksomhed modtager affald, som er overført til Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 3, benyttes 
rolle 3 (Import). 
 
Når en virksomhed lader affald overføre fra Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, benyttes rolle 4 
(Eksport). 
 
Når en virksomhed overtager ansvar for affald, jf. § 5, stk. 1, nr. 1, og lader det samme affald 
overføre fra Danmark, jf. § 5, stk. 1, nr. 4, kan virksomheden som valgfrit alternativ til en 
indberetning i rolle 1 og en anden indberetning i rolle 4 benytte rolle 5 (Eksport-Producent). 
Rolle 5 indeholder derved indberetning af affaldet både i relation til den nødvendige 
indberetning af modtagelsen, jf. rolle nr. 1, og den nødvendige indberetning af eksporten, jf. 
rolle nr. 4. 
 
Affald som ved passage gennem Danmark alene er i transit, jf. transportforordningens 
definition af transit, skal ikke indberettes til Affaldsdatasystemet. Affald, som overføres til 
Danmark, jf. transportforordningens definition af overførsel, skal indberettes, også når 
overførslen til Danmark alene sker til midlertidigt oplag (R13 eller D15). 

 

Afsnit 2 
Stamdata om den virksomhed, der indberettes for 

Ved indberetning skal vælges nr. 1, 2, 3 eller 4. Nr. 3 skal kun vælges ved 
indberetning af affald, hvor affaldsproducenten er ukendt (herreløst affald). 
1) For offentlig eller privat virksomhed med p-nummer indberettes: 

a) CVR-nummer. 
b) P-nummer. 
c) Virksomhedens navn. 
d) Vejnavn. 
e) Husnummer. 
f) Postnummer. 
g) By. 
h) Kommunekode. 

Oplysningerne angivet i litra c-h hentes automatisk i CVR-registret ved indtastning af 
virksomhedens p-nummer. 
2) For offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer indberettes: 

a) Evt. CVR-nummer. 
b) Virksomhedens navn. 
c) Vejnavn. 
d) Husnummer. 
e) Postnummer. 
f) By. 
g) Evt. matrikelnummer. 
h) Kommunekode. 

3) For kommuner, der ikke kan henføre affaldet til CVR-nummer, p-nummer, adresse 
eller matrikelnummer, indberettes: 

Kommunekode. 
4) For import og eksport af affald indberettes: 

a) Landekode. 
b) Evt. anmeldenummer. 
c) Navn på udenlandsk virksomhed. 
d) Vejnavn. 
e) Husnummer. 
f) Evt. postnummer. 
g) By. 
h) Region. 

 

Afsnit 2 
Stamdata om affaldsleverandøren den virksomhed, der indberettes for 
Ved indberetning skal vælges nr. 1, 2, 3 eller 4. Nr. 3 skal kun vælges ved indberetning af affald, 
hvor affaldsproducenten er ukendt (herreløst affald)Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager), 3 
(Import) eller 5 (Eksport-Producent), skal indberetteren oplyse stamdata om sin 
affaldsleverandør, som denne er identificeret ifølge § 8, i overensstemmelse med nedenstående 
retningslinjer (Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør) eller 4 (Eksport), skal indberetteren 
ikke oplyse stamdata om affaldsleverandøren, da indberetteren selv er affaldsleverandør). 
 
Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager) eller 5 (Eksport-Producent): 
Til affaldsleverandøren tilknyttes en producenttype, som kan være en virksomhed eller en 
kommune, alt efter om affaldsleverandøren identificeres som virksomhed eller kommune ifølge § 
8. Virksomheder kan være med eller uden p-nummer. 
 
Producenttyperne (typer af affaldsleverandører) er herefter følgende: 

a) Offentlig eller privat virksomhed med p-nummer 
b) Offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer 
c) Kommune 

 
Indberetteren skal oplyse affaldsleverandørens producenttype (i engelsk CSV benævnt 
WasteProducerType) og på baggrund af producenttypen oplyse stamdata om 
affaldsleverandøren: 

 
1) For offentlig eller privat virksomhed med p-nummer indberettes: 
a) CVR-nummer. 
b) P-nummer. 
c) Virksomhedens navn. 
d) Vejnavn. 
e) Husnummer. 
f) Postnummer. 
g) By. 
h) Kommunekode. 
Oplysningerne angivet i litra c-h hentes automatisk i CVR-registret ved indtastning af 
virksomhedens p-nummer. 

a) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Offentlig eller privat virksomhed med 
p-nummer’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren: 

Manuel 
indberetning 

Dansk benævnelse 
i CSV-formatet 

Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast P-nummer  ProducentPnummer  ProductionUnitIdentifier 

2) For offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer indberettes: 
a) Evt. CVR-nummer. 
b) Virksomhedens navn. 
c) Vejnavn. 
d) Husnummer. 
e) Postnummer. 
f) By. 
g) Evt. matrikelnummer. 
h) Kommunekode. 
 

b) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Offentlig eller privat virksomhed uden p-
nummer’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren: 

Manuel indberetning Dansk benævnelse i 
CSV-formatet 

Engelsk 
benævnelse i CSV-
formatet 

Indtast CVR-nummer ProducentCVRnummer 
 

CVRnumberIdentifier 

Afsnit 2 
Stamdata om affaldsleverandøren  
Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager), 3 (Import) eller 5 (Eksport-Producent), skal 
indberetteren oplyse stamdata om sin affaldsleverandør, som denne er identificeret ifølge § 8, 
i overensstemmelse med nedenstående retningslinjer (Hvis indberetningsrollen er 2 
(Leverandør) eller 4 (Eksport), skal indberetteren ikke oplyse stamdata om 
affaldsleverandøren, da indberetteren selv er affaldsleverandør). 
 
Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager) eller 5 (Eksport-Producent): 
Til affaldsleverandøren tilknyttes en producenttype, som kan være en virksomhed eller en 
kommune, alt efter om affaldsleverandøren identificeres som virksomhed eller kommune ifølge 
§ 8. Virksomheder kan være med eller uden p-nummer. 
 
Producenttyperne (typer af affaldsleverandører) er herefter følgende: 

a) Offentlig eller privat virksomhed med p-nummer 
b) Offentlig eller privat virksomhed uden p-nummer 
c) Kommune 

 
Indberetteren skal oplyse affaldsleverandørens producenttype (i engelsk CSV benævnt 
WasteProducerType) og på baggrund af producenttypen oplyse stamdata om 
affaldsleverandøren: 
 

a) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Offentlig eller privat virksomhed 
med p-nummer’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren: 

Manuel 
indberetning 

Dansk benævnelse 
i CSV-formatet 

Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast P-nummer  ProducentPnummer  ProductionUnitIdentifier 

 
b) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Offentlig eller privat virksomhed uden p-
nummer’, indberettes følgende stamdata om affaldsleverandøren: 

Manuel indberetning Dansk benævnelse i 
CSV-formatet 

Engelsk 
benævnelse i CSV-
formatet 

Indtast CVR-nummer ProducentCVRnummer 
 

CVRnumberIdentifier 

Indtast 
virksomhedsnavn 

Producentvirksomheds-
navn 
 

VirksomhedNavn 
 

 
 
 
 
Gadenavn Husnummer, 
Postnummer By 

Vejnavn 
 

StreetName 
 

Husnummer 
 

StreetBuildingIdentifie
r 
 

Postnummer 
 

PostCodeIdentifier 
 

By 
 

DistrictName 
 

 
c) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Kommune’, indberettes følgende stamdata 

om affaldsleverandøren: 
Manuel 
indberetning 

Dansk benævnelse i 
CSV-formatet 

Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Afsnit 2 redigeres med henblik på sproglig overensstemmelse mellem bilagene og bekendtgørelsens bestemmelser, og i øvrigt som 
øget vejledning til brugeren. 
 
En del oplysninger om affaldsleverandøren i den nuværende bekendtgørelse er anset for unødvendige og går ud, bl.a. er det 
tilstrækkeligt at indberette p-nummeret.  
 
Miljøstyrelsen har også vurderet, at byrden for virksomhederne ved at indberette oplysning om matrikelnummer ikke står mål med den 
forventede effekt af at kende det data. Det er således tilstrækkeligt at oplyse adressen på virksomheden. 
 
Endvidere er der som en vejledning indført skemaer over de forskellige benævnelser for det samme, sådan som det tager sig ud i 
henholdsvis den manuelle indberetning og i dansk og engelsksproget CSV-fil. 



Indtast 
virksomhedsnavn 

Producentvirksomheds-
navn 
 

VirksomhedNavn 
 

 
 
 
 
Gadenavn Husnummer, 
Postnummer By 

Vejnavn 
 

StreetName 
 

Husnummer 
 

StreetBuildingIdentifie
r 
 

Postnummer 
 

PostCodeIdentifier 
 

By 
 

DistrictName 
 

 
 

3) For kommuner, der ikke kan henføre affaldet til CVR-nummer, p-nummer, adresse eller 
matrikelnummer, indberettes: 

Kommunekode.c) Hvis affaldsleverandøren er producenttypen ’Kommune’, indberettes 
følgende stamdata om affaldsleverandøren: 

Manuel 
indberetning 

Dansk benævnelse i 
CSV-formatet 

Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Kommunekode Kommunekode MunicipalityCode 
 

 
 

4) For import og eksport af affald indberettes: 
a) Landekode. 
b) Evt. anmeldenummer. 
c) Navn på udenlandsk virksomhed. 
d) Vejnavn. 
e) Husnummer. 
f) Evt. postnummer. 
g) By. 
h) Region. 
Hvis indberetningsrollen er 3 (Import): 
Indberetteren oplyser følgende stamdata om affaldsleverandøren (anmeldenummer, adresselinje 
2 og postnummer skal kun oplyses, hvis de findes): 

Manuel 
indberetning 

Dansk ADS-benævnelse 
i CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Landekode 
 

Landekode 
 

CountryIdentificationCode 
 

Anmelde nr. Anmelde nr. 
 

RepresentativeIdentifier 
 

Navn på virksomhed 
eller modtageanlæg 

Virksomhedsnavn 
 

InternationalAddressName 
 

Adresselinje 1 
 

Adresse1 
 

InternationalAddressLine1Text 
 

Evt. adresselinje 2 Adresse2 
 

InternationalAddressLine2Text 
 

Postnummer Postnummer 
 

InternationalPostCodeIdentifier 
 

By  
 

By 
 

InternationalCityIdentifier 
 

 
 

Kommunekode Kommunekode MunicipalityCode 
 

 
 

Hvis indberetningsrollen er 3 (Import): 
Indberetteren oplyser følgende stamdata om affaldsleverandøren (anmeldenummer, 
adresselinje 2 og postnummer skal kun oplyses, hvis de findes): 

Manuel 
indberetning 

Dansk ADS-benævnelse 
i CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Landekode 
 

Landekode 
 

CountryIdentificationCode 
 

Anmelde nr. Anmelde nr. 
 

RepresentativeIdentifier 
 

Navn på virksomhed 
eller modtageanlæg 

Virksomhedsnavn 
 

InternationalAddressName 
 

Adresselinje 1 
 

Adresse1 
 

InternationalAddressLine1Text 
 

Evt. adresselinje 2 Adresse2 
 

InternationalAddressLine2Text 
 

Postnummer Postnummer 
 

InternationalPostCodeIdentifier 
 

By  
 

By 
 

InternationalCityIdentifier 
 

 
 

 Afsnit 3 
Supplerende data om affaldsleverandøren 

Hvis affaldsleverandøren er en privat tilbagetagningsordning eller et skib, skal indberetteren give 
supplerende oplysninger om affaldsleverandøren i overensstemmelse med nedenstående 
retningslinjer. 
 
Hvis affaldsleverandøren er en privat tilbagetagningsordning: 
Ved indberetning om affald, som affaldsleverandøren har indsamlet fra affaldsproducenter ifølge 
reglerne om private tilbagetagningsordninger, svarende til at leverandøren ifølge § 7, stk. 1, nr. 
3, ikke selv har foretaget indberetning, skal indberetteren oplyse CVR-nummeret på den 
virksomhed, som driver den private tilbagetagningsordning, under følgende kolonne: 

Dansk ADS-benævnelse i 
CSV 

Engelsk ADS-benævnelse 
i CSV 

Producentreference ProducerResponsibilityId 
 

 
Hvis affaldet stammer fra skibes eller platformes drift, jf. § 8, stk. 2, nr. 5: 
Ved indberetning om affald, som er modtaget fra et skib (i modsætning til at være modtaget på 
en modtagefacilitet), og hvor affaldsleverandøren således er kommunen, jf. § 8, stk. 2, nr. 5, skal 

Afsnit 3 
Supplerende data om affaldsleverandøren 

Hvis affaldsleverandøren er en privat tilbagetagningsordning eller et skib, skal indberetteren 
give supplerende oplysninger om affaldsleverandøren i overensstemmelse med nedenstående 
retningslinjer. 
 
Hvis affaldsleverandøren er en privat tilbagetagningsordning: 
Ved indberetning om affald, som affaldsleverandøren har indsamlet fra affaldsproducenter 
ifølge reglerne om private tilbagetagningsordninger, svarende til at leverandøren ifølge § 7, 
stk. 1, nr. 3, ikke selv har foretaget indberetning, skal indberetteren oplyse CVR-nummeret på 
den virksomhed, som driver den private tilbagetagningsordning, under følgende kolonne: 

Dansk ADS-benævnelse i 
CSV 

Engelsk ADS-benævnelse 
i CSV 

Producentreference ProducerResponsibilityId 
 

 
Hvis affaldet stammer fra skibes eller platformes drift, jf. § 8, stk. 2, nr. 5: 
Ved indberetning om affald, som er modtaget fra et skib (i modsætning til at være modtaget 
på en modtagefacilitet), og hvor affaldsleverandøren således er kommunen, jf. § 8, stk. 2, nr. 

I forlængelse af beskrivelsen af affaldsleverandøren er der i konkrete tilfælde behov for flere oplysninger for at identificere nærmere, 
hvilken type transaktion der er foregået. Det gør sig gældende for private tilbagetagningsordninger (hvilket skal bane vejen for at 
ophæve en parallel indberetningspligt i affaldsbekendtgørelsens § 63 g), for affald fra skibe og for affald behæftet med 
producentansvar. 
 
Affaldet fra skibe er en præcisering i forhold til i dag, hvor der ikke findes nogen bestemt måde at indberette modtagelsen af affald fra 
et skib på. Denne nye præcisering skulle gerne give anledning til færre tvivlsspørgsmål, når tilfældet dukker op. 
 
Reglerne om indberetning af affald med producentansvar forudsætter som en teknisk nødvendighed at tilføje en identifikation på den 
producentansvarlige, som modtageanlægget afhenter ifølge aftale med. En model hvor den producentansvarlige kunne beregnes 
logisk ud fra de øvrige oplysninger har været overvejet, men kunne ikke lade sig gøre, fordi de parallelle indberetninger til Dansk 
Producentansvarssystem har skæringsdato i september og data derfor ikke ville blive entydige. 



indberetteren supplerende oplyse IMO-nummer på skibet under følgende kolonne: 
Dansk ADS-benævnelse i 
CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Producentreference ProducerResponsibilityId 
 

 
Hvis Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 9: 
Ved indberetning om affald, som er afhentet ifølge aftale med en producentansvarlig, og 
Miljøstyrelsen har besluttet at indberetningspligten påhviler modtagevirksomheden, jf. § 9, skal 
modtagevirksomheden i forbindelse med sin indberetning oplyse den producentansvarliges CVR-
nummer under følgende kolonne: 

Dansk ADS-benævnelse i 
CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Producentreference ProducerResponsibilityId 
 

 

5, skal indberetteren supplerende oplyse IMO-nummer på skibet under følgende kolonne: 
Dansk ADS-benævnelse i 
CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Producentreference ProducerResponsibilityId 
 

 
Hvis Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter § 9: 
Ved indberetning om affald, som er afhentet ifølge aftale med en producentansvarlig, og 
Miljøstyrelsen har besluttet at indberetningspligten påhviler modtagevirksomheden, jf. § 9, 
skal modtagevirksomheden i forbindelse med sin indberetning oplyse den 
producentansvarliges CVR-nummer under følgende kolonne: 

Dansk ADS-benævnelse i 
CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Producentreference ProducerResponsibilityId 
 

 

 Afsnit 4. 

 

Data om modtageren 

Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør), 4 (Eksport), eller 5 (Eksport-Producent), skal 
indberetteren oplyse stamdata om modtageren i overensstemmelse med nedenstående 
retningslinjer (Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager) eller 3 (Import), skal indberetteren ikke 
oplyse data om modtageren, da indberetteren selv er modtager). 

 
Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør): 
Modtageren er bygherren for det bygge- og anlægsarbejde, hvor affaldet nyttiggøres som 
byggemateriale. Indberetteren skal herefter oplyse stamdata om bygherren alt efter hvilket valg 
af modtagertype, som mest præcist beskriver hvor nyttiggørelsen som byggemateriale sker. 
Modtagertyperne er følgende: 

a) Offentlig eller privat virksomhed med p-nummer 
b) Offentlig eller privat virksomhed med adresse men uden p-nummer 
c) Offentlig eller privat virksomhed uden adresse og uden p-nummer 

 
a) Hvis bygherren har modtagertypen ’Offentlig eller privat virksomhed med p-

nummer’, indberettes følgende stamdata om modtageren: 
Manuel indberetning Dansk benævnelse i 

CSV-formatet 
Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast P-nummer  ProducentPnummer  ProductionUnitIdentifier 

 
b) Hvis bygherren har modtagertypen ’Offentlig eller privat virksomhed med adresse 

uden p-nummer’, indberettes følgende stamdata om modtageren: 
Manuel indberetning Dansk benævnelse i 

CSV-formatet 
Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast CVR-nummer ProducentCVRnummer 
 

CVRnumberIdentifier 

Indtast virksomhedsnavn Producentvirksomhedsnavn 
 

VirksomhedNavn 
 

 
 
 
 
Gadenavn Husnummer, 
Postnummer By 

Vejnavn 
 

StreetName 
 

Husnummer 
 

StreetBuildingIdentifier 
 

Postnummer 
 

PostCodeIdentifier 
 

By 
 

DistrictName 
 

 
c) Hvis bygherren har modtagertypen ’Offentlig eller privat virksomhed uden adresse 

og uden p-nummer’, indberettes følgende stamdata om modtageren: 
Manuel indberetning Dansk benævnelse i 

CSV-formatet 
Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast CVR-nummer ProducentCVRnummer CVRnumberIdentifier 

Kommunekode Kommunekode MunicipalityCode 
 

Som kommunekode vælges den kommune, hvor affaldet vil blive anvendt af bygherren. 
 
 

Hvis indberetningsrollen er rolle 4 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent): 

Afsnit 4. 

 

Data om modtageren 

Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør), 4 (Eksport), eller 5 (Eksport-Producent), skal 
indberetteren oplyse stamdata om modtageren i overensstemmelse med nedenstående 
retningslinjer (Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager) eller 3 (Import), skal indberetteren 
ikke oplyse data om modtageren, da indberetteren selv er modtager). 

 
Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør): 
Modtageren er bygherren for det bygge- og anlægsarbejde, hvor affaldet nyttiggøres som 
byggemateriale. Indberetteren skal herefter oplyse stamdata om bygherren alt efter hvilket 
valg af modtagertype, som mest præcist beskriver hvor nyttiggørelsen som byggemateriale 
sker. Modtagertyperne er følgende: 

a) Offentlig eller privat virksomhed med p-nummer 
b) Offentlig eller privat virksomhed med adresse men uden p-nummer 
c) Offentlig eller privat virksomhed uden adresse og uden p-nummer 

 
a) Hvis bygherren har modtagertypen ’Offentlig eller privat virksomhed med p-

nummer’, indberettes følgende stamdata om modtageren: 
Manuel indberetning Dansk benævnelse i 

CSV-formatet 
Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast P-nummer  ProducentPnummer  ProductionUnitIdentifier 

 
b) Hvis bygherren har modtagertypen ’Offentlig eller privat virksomhed med 

adresse uden p-nummer’, indberettes følgende stamdata om modtageren: 
Manuel indberetning Dansk benævnelse i 

CSV-formatet 
Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast CVR-nummer ProducentCVRnummer 
 

CVRnumberIdentifier 

Indtast virksomhedsnavn Producentvirksomhedsnavn 
 

VirksomhedNavn 
 

 
 
 
 
Gadenavn Husnummer, 
Postnummer By 

Vejnavn 
 

StreetName 
 

Husnummer 
 

StreetBuildingIdentifier 
 

Postnummer 
 

PostCodeIdentifier 
 

By 
 

DistrictName 
 

 
c) Hvis bygherren har modtagertypen ’Offentlig eller privat virksomhed uden 

adresse og uden p-nummer’, indberettes følgende stamdata om modtageren: 
Manuel indberetning Dansk benævnelse i 

CSV-formatet 
Engelsk benævnelse i 
CSV-formatet 

Indtast CVR-nummer ProducentCVRnummer CVRnumberIdentifier 

Kommunekode Kommunekode MunicipalityCode 
 

Som kommunekode vælges den kommune, hvor affaldet vil blive anvendt af bygherren. 
 
 

Hvis indberetningsrollen er rolle 4 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent): 

Når modtageren af affaldet ikke er indberetteren selv, er det nødvendigt at indberetteren oplyser om modtageren. Det drejer sig om 
indberetninger om eksport, hvor modtageren i sagens natur ikke indberetter til ADS, og som noget nyt om den 
’leverandørindberetning’ der indføres i § 5, stk. 1, nr. 2. 
 
Det bemærkes, at den tidligere anvendte ’indsamlerindberetning’, hvor det også var nødvendigt at oplyse affaldets modtager, nu ikke 
længere findes i bekendtgørelsen. 
 
Når der indberettes med ’leverandørindberetning’, fordi affaldet leveres til et bygge-/anlægsprojekt, er det nødvendigt at identificere 
modtageren enten som modtagestedet (som kan have et p-nummer) eller som en kommunekode for det område hvor affaldet 
anvendes, alt efter hvad der vil være mest retvisende i det enkelte tilfælde. I tilfælde af, at affaldet leveres til en virksomhed, som 
benytter det på sin egen grund, som fx en industrivirksomhed som ønsker at anlægge en plads ved sit produktionssted, vil det være 
mest retvisende – og samtidig praktisk – at oplyse modtagestedets p-nummer. Hvis affaldet anvendes af en myndighed, som er 
bygherre for et projekt i terrænet, der ikke lige har tilknytning til nogen bestemt adresse, vil det være mest retvisende at oplyse 
hvilken kommune modtagelsen sker i, da det i så fald vil afsløres, at leveringen netop ikke er sket til en virksomheds egen adresse, og 
samtidig vil det kunne fastlægges statistisk hvor affaldet slutplaceres henne, hvilket ikke er muligt i dag. 
 



Modtageren er den virksomhed i udlandet, som er modtager af affaldet i henhold til 
Transportforordningens anvendelse af begrebet ’Importør / Modtager’. Indberetteren skal 
indberette følgende stamdata om modtageren (anmeldenr., adresselinje 2 og postnummer skal 
kun oplyses hvis det findes): 

Manuel indberetning Dansk ADS-benævnelse 
i CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Landekode 
 

Landekode 
 

CountryIdentificationCode 
 

Evt. anmelde nr. Anmelde nr. 
 

RepresentativeIdentifier 
 

Navn på virksomhed 
eller modtageanlæg 

Virksomhedsnavn 
 

InternationalAddressName 
 

Adresselinje 1 
 

Adresse1 
 

InternationalAddressLine1Text 
 

Evt. adresselinje 2 Adresse2 
 

InternationalAddressLine2Text 
 

Postnummer Postnummer 
 

InternationalPostCodeIdentifie
r 
 

By  
 

By 
 

InternationalCityIdentifier 
 

 

Modtageren er den virksomhed i udlandet, som er modtager af affaldet i henhold til 
Transportforordningens anvendelse af begrebet ’Importør / Modtager’. Indberetteren skal 
indberette følgende stamdata om modtageren (anmeldenr., adresselinje 2 og postnummer 
skal kun oplyses hvis det findes): 

Manuel indberetning Dansk ADS-benævnelse 
i CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Landekode 
 

Landekode 
 

CountryIdentificationCode 
 

Evt. anmelde nr. Anmelde nr. 
 

RepresentativeIdentifier 
 

Navn på virksomhed 
eller modtageanlæg 

Virksomhedsnavn 
 

InternationalAddressName 
 

Adresselinje 1 
 

Adresse1 
 

InternationalAddressLine1Tex
t 
 

Evt. adresselinje 2 Adresse2 
 

InternationalAddressLine2Tex
t 
 

Postnummer Postnummer 
 

InternationalPostCodeIdentifie
r 
 

By  
 

By 
 

InternationalCityIdentifier 
 

 

 

Afsnit 3 
Oplysninger om affald 

For alle de i afsnit 1 angivne typer af dataindberetning skal der indberettes følgende 
oplysninger om affald: 

1) Mængde i ton og en angivelse af, om vægten er målt, beregnet eller skønnet. 
Hvis vægten er beregnet eller skønnet angives beregnings- eller analysemetode. 
2) EAK-kode (Kode fra det Europæiske Affaldskatalog), niveau 1, 2 og 3. 
3) Affaldsfraktion. 

(…) 
Indberetninger om import og eksport 

Ved import og eksport skal der udover nr. 1-4 indberettes: 
1. En af følgende koder: 

Basel-kode, (Materialespecifik affaldskode vedtaget under Basel-konventionen. 
Implementeret i EU lovgivning i forordning 1013/2006, jf. især bilag III og IV til denne 
forordning). 

OECD-kode, (Materialespecifik affaldskode vedtaget i regi af OECD. Implementeret i 
EU lovgivning i forordning 1013/2006, jf. især bilag III og IV til denne forordning). 

BEU-kode, (Materialespecifik affaldskode i forordning 1013/2006, bilag III B. 
Omfatter affald, der i lighed med affald på bilag III til forordning 1013/2006, kan 
betegnes som grønlistet). 

BA-kode, (Kode, der anvendes i affaldsdatasystemet, for indberetning af affald 
optaget på bilag III A til forordning 1013/2006. Kan i lighed med affald på bilag III til 
forordning 1013/2006 betegnes som grønlistet). 
2. Flere EAK-koder ved transport og import og eksport af affald, der omfatter flere EAK-
koder. 

 

Afsnit 3 5 
Oplysninger Data om affaldet 
Indberetteren skal oplyse data om affaldet i overensstemmelse med nedenstående. 
 

For alle de i afsnit 1 angivne typer af dataindberetning skal der indberettes følgende 
oplysninger om affald: 
Indberetteren skal altid oplyse følgende: 

1) Mængde i ton og en angivelse af, om vægten er målt, beregnet eller skønnet. Hvis 
vægten er beregnet, angives beregningsmetode.  eller Hvis vægten er skønnet, beskrives 
forudsætningerne for skønnet angives beregnings- eller analysemetode. 
2) EAK-kode (Kode fra det Europæiske Affaldskatalog, jf. affaldsbekendtgørelsen), niveau 1, 
2 og 3 med 6 cifre. 
  Det skal oplyses, om indberetningen vedrører husholdnings- eller erhvervsaffald med 
angivelse af de i tabellen opstillede H- og E-koder: 
3) Affaldsfraktion med E- eller H-kode, jf. bilag 2. 
 
 

Indberetninger om import og eksport 
Ved import og eksport skal der udover nr. 1-4 indberettes: 

Hvis indberetningsrollen er 3 (Import), 4 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent) skal indberetteren 
supplerende oplyse følgende om affaldet: 

a) En baselkode eller OECD-kode (Materialespecifikt affaldskodesæt på 
transportforordningens bilag III, IIIA, IIIB og IV). For så vidt angår en del af 
koderne på bilag IIIA anvendes i ADS en kode med foranstillet BA, jf. den til en 
hver tid gældende værdikodeliste for Affaldsdatasystemet. 

b) Hvis affaldet på de relevante transportpapirer er beskrevet med mere end én EAK-
kode, da samtlige EAK-koder. 

 

Hvis affaldsfraktionen, jf bilag 2, er E26 Slam: 
For slam indberettes endvidere følgende oplysning om affaldet: 

Dansk ADS-benævnelse 
i CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Tørstofprocent DryMatterPercentage 
 

 

1. En af følgende koder: 
Basel-kode, (Materialespecifik affaldskode vedtaget under Basel-konventionen. Implementeret 

i EU lovgivning i forordning 1013/2006, jf. især bilag III og IV til denne forordning). 
OECD-kode, (Materialespecifik affaldskode vedtaget i regi af OECD. Implementeret i EU 

lovgivning i forordning 1013/2006, jf. især bilag III og IV til denne forordning). 
BEU-kode, (Materialespecifik affaldskode i forordning 1013/2006, bilag III B. Omfatter affald, 

der i lighed med affald på bilag III til forordning 1013/2006, kan betegnes som grønlistet). 
BA-kode, (Kode, der anvendes i affaldsdatasystemet, for indberetning af affald optaget på 

bilag III A til forordning 1013/2006. Kan i lighed med affald på bilag III til forordning 1013/2006 
betegnes som grønlistet). 

2. Flere EAK-koder ved transport og import og eksport af affald, der omfatter flere EAK-ko 
 

Afsnit 5 
Data om affaldet 
Indberetteren skal oplyse data om affaldet i overensstemmelse med nedenstående. 
 
Indberetteren skal altid oplyse følgende: 

1) Mængde i ton og en angivelse af, om vægten er målt, beregnet eller skønnet. Hvis 
vægten er beregnet, angives beregningsmetode.  Hvis vægten er skønnet, beskrives 
forudsætningerne for skønnet. 
2) EAK-kode (Kode fra det Europæiske Affaldskatalog, jf. affaldsbekendtgørelsen) med 6 
cifre. 
3) Affaldsfraktion med E- eller H-kode, jf. bilag 2. 
 

Hvis indberetningsrollen er 3 (Import), 4 (Eksport) eller 5 (Eksport-Producent) skal 
indberetteren supplerende oplyse følgende om affaldet: 

a) En baselkode eller OECD-kode (Materialespecifikt affaldskodesæt på 
transportforordningens bilag III, IIIA, IIIB og IV). For så vidt angår en del af 
koderne på bilag IIIA anvendes i ADS en kode med foranstillet BA, jf. den til en 
hver tid gældende værdikodeliste for Affaldsdatasystemet. 

b) Hvis affaldet på de relevante transportpapirer er beskrevet med mere end én 
EAK-kode, da samtlige EAK-koder. 

 

Hvis affaldsfraktionen, jf bilag 2, er E26 Slam: 
For slam indberettes endvidere følgende oplysning om affaldet: 

Dansk ADS-benævnelse 
i CSV 

Engelsk ADS-benævnelse i 
CSV 

Tørstofprocent DryMatterPercentage 
 

 

 

Afsnittet er redigeret primært med henblik på større gennemsigtighed og vejledning til indberetteren. 
Afsnit 3 er for overskueligheden nu opdelt således, at de oplysninger, der fremgik, er delt op i flere afsnit og i et bilag 2 om 
affaldskoder. 
 
To af de tre E-koder for slam ophæves og al slam indberettes således under én E-kode. Til gengæld skal slammets tørstofprocent 
oplyses. Det er forhåbningen, at denne indberetningsform er mere fleksibel for alle. Det bemærkes, at der pt. ikke eksisterer teknisk 
mulighed for at indberette tørstofprocent i manuel indberetning. CØ&A redigerer bilagsteksten, så snart den tekniske løsning for 
manuel indberetning af tørstofprocent er på plads. 



 
 

4) Behandling. 
  Det skal oplyses, hvilken behandling affaldet afleveres til eller modtages med 
henblik på: 
a) Genanvendelse (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når 
affaldet bliver eller forventes at blive omforarbejdet til produkter, materialer eller 
stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri 
indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og 
omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller 
opfyldelsesoperationer, jf. definitionen af genanvendelse i bekendtgørelse om 
affald. 
b) Forbrænding (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
forbrændes eller forventes at blive forbrændt. Denne behandling skal ikke angives 
for affald til afgiftsfritaget forbrænding, eller for affald til forbrænding, der anvises 
til midlertidig oplagring. 
c) Deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
deponeres eller forventes deponeret. 
d) Særlig behandling (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når 
affaldet behandles særskilt ved en særlig behandlingsform eller forventes 
behandlet særskilt ved en særlig behandlingsform. Denne behandling omfatter 
udelukkende behandling af farligt affald, herunder klinisk risikoaffald. 
e) Afgiftsfritaget deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, 
når affaldet deponeres eller forventes deponeret på specialdeponier til jord. Denne 
behandling omfatter bl.a. affald, der deponeres eller forventes deponeret på et 
deponeringsanlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og 
råstofafgiftsloven) er fritaget for registrering, eller der er registreringspligtigt i 
henhold til affalds- og råstofafgiftsloven, men modtager affald, der er fritaget for 
affaldsafgift. Denne behandling omfatter endvidere affald såsom ren jord til daglig 
afdækning eller slutafdækning, kompost til slutafdækning, og affald som fjernes fra 
afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter). 
f) Midlertidig oplagring (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når 
affald til forbrænding (herunder forbehandling) er anvist til midlertidig oplagring. 
Denne behandling omfatter udelukkende affald, som på et senere tidspunkt vil 
blive ført til forbrænding. 

 

4) Behandling. 
Afsnit 6 
Data om behandlingen 

 Det Indberetteren skal oplyses, hvilken behandling affaldet afleveres til eller modtages med 
henblik på, jf. nedenstående typer af behandlinger (Ved valget mellem flere relevante 
behandlinger indberettes den behandling, som hovedparten af affaldet bliver eller forventes 
at blive genstand for): 
 
a) Genanvendelse (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet bliver 
eller forventes at blive omforarbejdet til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de 
bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af 
organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal 
anvendes til brændsel eller opfyldelsesoperationer, jf. definitionen af genanvendelse i 
bekendtgørelse om affald. Denne behandling angives også om forberedelse med henblik på 
genbrug, jf. definitionen af forberedelse med henblik på genbrug i affaldsbekendtgørelsen, 
dog undtaget affald af elektrisk og elektronisk udstyr (se i stedet behandling g). 
b) Forbrænding (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
forbrændes eller forventes at blive forbrændt. Denne behandling skal ikke angives for affald 
til afgiftsfritaget forbrænding, eller for affald til forbrænding, der anvises til midlertidig 
oplagring. 
c) Deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet deponeres 
eller forventes deponeret. 
d) Særlig behandling (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
behandles særskilt ved en særlig behandlingsform eller forventes behandlet særskilt ved en 
særlig behandlingsform. Denne behandling kan være eksempelvis en biologisk, fysisk 
og/eller kemisk behandling, og omfatter udelukkende behandling af farligt affald, herunder 
fx olie- og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald. 
e) Afgiftsfritaget deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når 
affaldet deponeres eller forventes deponeret på specialdeponier til jord. Denne behandling 
omfatter bl.a. affald, der deponeres eller forventes deponeret på et deponeringsanlæg, der i 
henhold til lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven) er fritaget for 
registrering, eller der er registreringspligtigt i henhold til affalds- og råstofafgiftsloven, men 
modtager affald, der er fritaget for affaldsafgift. Denne behandling omfatter endvidere 
affald såsom ren jord til daglig afdækning eller slutafdækning, kompost til slutafdækning, 
og affald som fjernes fra afsluttede deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller 
specialdepoter). 
f) Midlertidig oplagring (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affald til 
forbrænding (herunder forbehandling) er anvist til midlertidig oplagring. Denne behandling 
omfatter udelukkende affald, som på et senere tidspunkt vil blive ført til forbrænding. 
g) Forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr bliver eller forventes at blive forberedt med henblik på genbrug, jf. definitionen af 
forberedelse med henblik på genbrug i affaldsbekendtgørelsen. 
h) Anden endelig materialenyttiggørelse: Denne behandling angives, når affaldet bliver eller 
forventes at blive anvendt til en anden form for endelig materialenyttiggørelse end 
genanvendelse eller forbrænding, jf. definitionen af anden endelig materialenyttiggørelse i 
affaldsbekendtgørelsen. 
 

 
 

Afsnit 6 
Data om behandlingen 

Indberetteren skal oplyse, hvilken behandling affaldet afleveres til eller modtages med 
henblik på, jf. nedenstående typer af behandlinger (Ved valget mellem flere relevante 
behandlinger indberettes den behandling, som hovedparten af affaldet bliver eller 
forventes at blive genstand for): 
 
a) Genanvendelse (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
bliver eller forventes at blive omforarbejdet til produkter, materialer eller stoffer, hvad 
enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår 
omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til 
materialer, der skal anvendes til brændsel eller opfyldelsesoperationer, jf. definitionen af 
genanvendelse i bekendtgørelse om affald. Denne behandling angives også om 
forberedelse med henblik på genbrug, jf. definitionen af forberedelse med henblik på 
genbrug i affaldsbekendtgørelsen, dog undtaget affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(se i stedet behandling g). 
b) Forbrænding (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
forbrændes eller forventes at blive forbrændt. Denne behandling skal ikke angives for 
affald til afgiftsfritaget forbrænding, eller for affald til forbrænding, der anvises til 
midlertidig oplagring. 
c) Deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
deponeres eller forventes deponeret. 
d) Særlig behandling (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affaldet 
behandles særskilt ved en særlig behandlingsform eller forventes behandlet særskilt ved 
en særlig behandlingsform. Denne behandling kan være eksempelvis en biologisk, fysisk 
og/eller kemisk behandling, og omfatter udelukkende behandling af farligt affald, 
herunder fx olie- og kemikalieaffald eller klinisk risikoaffald. 
e) Afgiftsfritaget deponering (herunder forbehandling): Denne behandling angives, når 
affaldet deponeres eller forventes deponeret på specialdeponier til jord. Denne 
behandling omfatter bl.a. affald, der deponeres eller forventes deponeret på et 
deponeringsanlæg, der i henhold til lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og 
råstofafgiftsloven) er fritaget for registrering, eller der er registreringspligtigt i henhold til 
affalds- og råstofafgiftsloven, men modtager affald, der er fritaget for affaldsafgift. 
Denne behandling omfatter endvidere affald såsom ren jord til daglig afdækning eller 
slutafdækning, kompost til slutafdækning, og affald som fjernes fra afsluttede 
deponeringsanlæg (lossepladser, fyldpladser eller specialdepoter). 
g) Forberedelse med henblik på genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(herunder forbehandling): Denne behandling angives, når affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr bliver eller forventes at blive forberedt med henblik på genbrug, jf. 
definitionen af forberedelse med henblik på genbrug i affaldsbekendtgørelsen. 
h) Anden endelig materialenyttiggørelse: Denne behandling angives, når affaldet bliver 
eller forventes at blive anvendt til en anden form for endelig materialenyttiggørelse end 
genanvendelse eller forbrænding, jf. definitionen af anden endelig materialenyttiggørelse 
i affaldsbekendtgørelsen. 

 

Data om behandlingen har givet anledning til vanskeligheder, da det kan forekomme ulogisk – eller slet og ret umuligt – at indberette 
hvad der sker med affaldet, når man i sagens natur lige har fået det i hænde. 
 
Særligt kan det forekomme urimeligt for en indsamlingsvirksomhed at skulle indberette hvad der sker med affaldet, når 
indsamlingsvirksomheden ikke selv foretager sig noget med det, eller kun forbehandler. 
 
Det skal derfor præciseres, at behandlingsformen som beskrevet i afsnit 6 er den forventede behandlingsform, eller hvad man kunne 
kalde hensigten med affaldsoverførslen. Indsamleren modtager affaldet fordi det er genanvendeligt, og med dette som grundlag for 
indsamlingen kan indsamleren indberette behandlingsformen ”genanvendelse”. Det er således ikke forudsat at behandlingsformen 
svarer til hvad indberetteren selv foretager sig, men nærmere hvad affaldet er egnet til, jf. også kommunens klassificering ifølge 
affaldsbekendtgørelsen. 
 
Derimod skal den R-/D-kode, som beskrives i afsnit 7, altid svare til hvad indberetteren selv foretager sig med affaldet. 
 
Årsagen til sondringen skal findes i, at Miljøstyrelsen statistisk ser på de ’primære’ mængder af affald, altså de mængder som er 
indberettet som leveret af en virksomhed, der ikke selv indberetter, således at man tilnærmelsesvist har en mængde svarende til det 
affald, der er produceret i alt uden at nogen mængde tæller dobbelt. For disse primære mængder af affald er det væsentlige data 
hvad der skal ske med affaldet, altså om det fx skal genanvendes eller forbrændes. Da det ikke er afgjort ved afhentningen hvor stor 
en del af den levering, som faktisk kan genanvendes, og hvor meget der evt. må udsorteres til forbrænding, vil den korrekte måde at 
indberette på være at beskrive hvad hensigten er i det væsentligste. 
 
Behandlingsformen ”Midlertidigt oplag” har givet anledning til vanskeligheder i praksis, da den udelukkende skal bruges i forbindelse 
med forbrænding, men mange har set det som en behandlingsform der skal bruges i andre sammenhænge end forbrænding. Samtidig 
giver det ikke nødvendigvis merværdi i data at oplyse den behandlingsform, da de R-/D-koder, som skal indberettes jf. afsnit 7, vil 
afsløre, at der er tale om en midlertidig behandling. Behandlingsformen ”Midlertidig oplagring” har som sådan karakter af blot at være 
en kombination af en behandlingsform og en R-/D-kode, og den bør derfor udgå. Fremover skal midlertidigt oplag af 
forbrændingsegnet affald indberettes på samme måde som hvis en virksomhed overdrager affald til en indsamler der ikke selv 
behandler affaldet, dvs. oplagringsstedet skal indberette den modtagne mængde og anvende den relevante R-kode (som typisk vil 
være R13). Forbrændingsanlægget skal derefter indberette modtagelsen fra det midlertidige oplag ved anvendelse af kode R1. 
 
Det har givet anledning til tvivl om det skulle henføres under ’genanvendelse’ når en virksomhed forbereder affald til genbrug, fx ved 
at udtage brugbare mursten og klargøre dem til salg. Der indføres en ny kode om forberedelse til genbrug af elektrisk udstyr (WEEE). 
Eksistensen af denne kode skal gøre det muligt for indberetterne af WEEE at oplyse, om den behandling, de foretager, primært sigter 
på at genbruge elektronikken eller at genanvende materialet. 
Koden indføres specifikt for WEEE for at jævnføre indberetningen til ADS med indberetningen til Dansk Producentansvarssystem. 
Forberedelse med henblik på genbrug af andre typer affald indeholdes derimod under behandlingsformen ’genanvendelse’. 
 
Det vil oftest være relevant og mest retvisende at oplyse ’genanvendelse’ som behandlingsform når WEEE indsamles fra fx 
genbrugspladser, da det må formodes at den væsentligste mængde af affaldet vil blive genanvendt, mens kun mindre mængder kan 
sorteres ud til genbrug og rester fra forbehandling vil blive sorteret fra til forbrænding. En affaldsmodtager, som derimod specifikt 
modtager en grovsorteret mængde elektronik med henblik på at bringe mest muligt at det i fungerende stand med henblik på 
videresalg som brugtvare, vil skulle indberette ’forberedelse med henblik på genbrug’.  
Der indføres en ny behandlingsform h, om anden endelig materialenyttiggørelse. Denne behandlingsform blev ikke en del af 
affaldsdatasystemet da man indførte definitionen i affaldsbekendtgørelsen, hvilket der rettes op på nu, og det er forhåbningen, at 
koden kan træde i stedet for mange af de tilfælde, hvor det indberettes, at affaldet går til deponering, fordi det fx anvendes som 
byggemateriale. Deponering er således ikke altid den rigtige kode blot fordi affaldet når sin slutdestination, da der ofte vil være tale 
om nyttiggørelse. Indførelsen af koden skal således også tjene til at gøre brugeren bedre i stand til at finde det logiske valg af kode. 
 
 

Endelig angives, om behandlingen er nyttiggørelse eller bortskaffelse ved anvendelse af 
de i bilag 5A og 5B til bekendtgørelse om affald oplistede R-koder og D-koder. Hvor 

indberetningen omfatter indsamling eller forbehandling angives henholdsvis 
nyttiggørelse eller bortskaffelse afhængigt af, om indsamlingen eller forbehandlingen 

sker med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse. 

Afsnit 7 
Data om form og metode 
Indberetteren skal oplyse de former og metoder for nyttiggørelse og bortskaffelse, som 

affaldet modtages med henblik på, ved angivelse af R-kode eller D-kode, jf. bilag 5A og 5B til 
affaldsbekendtgørelsen, jf. nedenstående retningslinjer: 

 
a) Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager) eller 3 (Import), angives den R-/D-kode, som 

beskriver form/metode hos indberetteren. 
b) Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør), angives den R-/D-kode, som beskriver 

form/metode hos bygherren. 
c) Hvis indberetningsrollen er 3 (Eksport), 4 (Eksport-Producent), angives den R-/D-kode, 

som beskriver form/metode hos den udenlandske modtager. 
 
Ved valget mellem R- og D-kode tages udgangspunkt i, om behandlingen hos indberetteren er 

en nyttiggørelse, ’(R)ecovery’, eller bortskaffelse, ’(D)isposal’. 
 
Koderne R1 – R11 er afsluttende behandlinger og kendetegnet ved, at affaldet i det 

væsentligste når affaldsfasens ophør ved en fuldstændig nyttiggørelse, herunder ved 
forbrænding. Koderne R12 – R13 er midlertidige behandlinger og kendetegnet ved, at affaldet i 
det væsentligste stadig er affald og er håndteret med henblik på endelig nyttiggørelse hos en 
anden end indberetteren. En indsamling af affald, som alene sker i en form for mobil enhed, som 
fx en lastvogn, indberettes som oplag/R13, mens enhver håndtering af affaldet, som sigter mod 
at lette den videre transport og nyttiggørelse, indberettes som forbehandling/R12. 

 
Koderne D1 – D7 og D10 – D12 er afsluttende behandlinger og kendetegnet ved, at affaldet 

har nået sin slutdestination. Koderne D8 – D9 og D13 – D15 er midlertidige behandlinger, som er 
kendetegnet ved, at behandlingen er foretaget med henblik på yderligere behandling og 
bortskaffelse efterfølgende. 

 
Endelig angives, om behandlingen er nyttiggørelse eller bortskaffelse ved anvendelse af de i 

bilag 5A og 5B til bekendtgørelse om affald oplistede R-koder og D-koder. Hvor indberetningen 
omfatter indsamling eller forbehandling angives henholdsvis nyttiggørelse eller bortskaffelse 
afhængigt af, om indsamlingen eller forbehandlingen sker med henblik på nyttiggørelse eller 

Afsnit 7 
Data om form og metode 
Indberetteren skal oplyse de former og metoder for nyttiggørelse og bortskaffelse, som 

affaldet modtages med henblik på, ved angivelse af R-kode eller D-kode, jf. bilag 5A og 5B til 
affaldsbekendtgørelsen, jf. nedenstående retningslinjer: 

 
a) Hvis indberetningsrollen er 1 (Modtager) eller 3 (Import), angives den R-/D-kode, som 

beskriver form/metode hos indberetteren. 
b) Hvis indberetningsrollen er 2 (Leverandør), angives den R-/D-kode, som beskriver 

form/metode hos bygherren. 
c) Hvis indberetningsrollen er 3 (Eksport), 4 (Eksport-Producent), angives den R-/D-kode, 

som beskriver form/metode hos den udenlandske modtager. 
 
Ved valget mellem R- og D-kode tages udgangspunkt i, om behandlingen hos indberetteren 

er en nyttiggørelse, ’(R)ecovery’, eller bortskaffelse, ’(D)isposal’. 
 
Koderne R1 – R11 er afsluttende behandlinger og kendetegnet ved, at affaldet i det 

væsentligste når affaldsfasens ophør ved en fuldstændig nyttiggørelse, herunder ved 
forbrænding, eller at affaldet på anden måde er endeligt nyttiggjort, som tilfældet kan være 
ved den ’anden endelige materialenyttiggørelse’. Koderne R12 – R13 er midlertidige 
behandlinger og kendetegnet ved, at affaldet i det væsentligste stadig er affald og er 
håndteret med henblik på endelig nyttiggørelse hos en anden end indberetteren. En 
indsamling af affald, som alene sker i en form for mobil enhed, som fx en lastvogn, 
indberettes som oplag/R13, mens enhver håndtering af affaldet, som sigter mod at lette den 
videre transport og nyttiggørelse, indberettes som forbehandling/R12. 

 
Koderne D1 – D7 og D10 – D12 er afsluttende behandlinger og kendetegnet ved, at 

affaldet har nået sin slutdestination. Koderne D8 – D9 og D13 – D15 er midlertidige 
behandlinger, som er kendetegnet ved, at behandlingen er foretaget med henblik på 
yderligere behandling og bortskaffelse efterfølgende. 

 
 

Det præciseres i afsnittet, at form og metode (i praksis kaldet ’R-/D-kode’) er den behandling, der sker hos indberetteren. I 
modsætning til behandlingsformen, jf. afsnit 6, som afslører den væsentligste hensigt med at tage imod det (”affaldet er 
genanvendeligt”), så oplyser R-/D-koden hvad indberetteren selv foretager sig. Der skal derfor som udgangspunkt kun anvendes de 
midlertidige R-/D-koder så længe der ikke faktisk er tale om en afsluttende behandling af affaldet. 
 
Det er forhåbningen med denne præcisering, at R-/D-koderne kan blive både nemmere at anvende og mere oplysende for 
myndighederne. 
 
Projektet ved NIRAS har også vist, at mange indberetninger anvender D-koder om nyttiggørende operationer som fx opfyldning af 
havne eller terrænudjævning. Dette skyldes sandsynligvis, at der ikke er en velegnet kode inden for R-koderne til den type 
behandlinger, og i stedet vælges ”deponi” som det der forekommer mest nærliggende. Det præciseres derfor, at D-koderne kun skal 
benyttes, hvis aktiviteten faktisk ikke er nyttiggørende. I affaldsdatasystemet indføres af samme årsag muligheden for at indberette 
”Anden endelig materialenyttiggørelse” som den påtænkte nyttiggørende behandling. Nyttiggørende operationer som terrænregulering 
og andre bygge-/anlægsprojekter vil herefter primært skulle indberettes som anden endelig materialenyttiggørelse og i mangel af 
mere dækkende R-kode kan vælges R5, eventuelt R11, om nyttiggørelsens form og metode. R10 kan også kendetegne en anden 
endelig materialenyttiggørelse, men vil typisk ikke hænge sammen med bygge-/anlægsarbejder men med anvendelse af fx 
biomasseaffald på markerne. 
 



bortskaffelse. 
 
 

 

Desuden skal indberetteren ved forberedelse til genbrug, genanvendelse, anvendelse til 
anden endelig materialenyttiggørelse, forbrænding, deponering, særlig behandling eller 

eksport, hvor affaldet bringes ud af affaldsstrømmen, afkrydse, at der foretages en 
slutbehandling. 

Afsnit 8 
Data om slutbehandling (valgfri) 
Indberetteren kan markere, om behandlingen er en slutbehandling eller ej. 

 
Desuden skal indberetteren ved forberedelse til genbrug, genanvendelse, anvendelse til 

anden endelig materialenyttiggørelse, forbrænding, deponering, særlig behandling eller eksport, 
hvor affaldet bringes ud af affaldsstrømmen, afkrydse, at der foretages en slutbehandling. 
 

Afsnit 8 
Data om slutbehandling (valgfri) 
Indberetteren kan markere, om behandlingen er en slutbehandling eller ej. 

 

I forlængelse af præciseringen af anvendelsen af R-/D-koder vil Miljøstyrelsen fortsat opfordre indberetterne til som noget frivilligt at 
anvende ’slutbehandling’, således at der kan opnås bedre data om, hvor meget affald der slutbehandles, herunder men ikke 
begrænset til når affaldet bringes ud af affaldsstrømmen. 
 
Det er givet, at slutbehandling som oftest vil falde sammen med en endelig R-/D-kode. Det har været overvejet om slutbehandling 
derfor helt kan undværes, hvis indberetningen af R-/D-koderne bliver mere stringent. Dette vil blive overvejet i en fremtidig revision. 

 Bilag 2 
 

Bilag 2 
 

 

Det skal oplyses, om indberetningen vedrører husholdnings- eller erhvervsaffald 
med angivelse af de i tabellen opstillede H- og E-koder: 

 

Data om Aaffaldsfraktioner: 
Indberetteren oplyser data om affaldsfraktionen ved valg af E eller H svarende til 
indberetterens kendskab til affaldsproducenten eller de affaldsproducenter, som 
størstedelen af affaldet stammer fra, idet den aktuelle affaldsleverandør er uden betydning. 
Ved indberetning om affald fra kommunale ordninger (genbrugspladser mv.) indberettes 
således med H-kode, også selv om der kan være affald produceret af erhvervsdrivende 
iblandt. 
 
Ved videreoverdragelse af affald til en ny indberetter, skal den nye indberetter anvende E- 
eller H-kode alt efter sit kendskab til affaldets producent. 
 
Affaldet indberettes med valg af den nærmere bestemte fraktion ud fra hvad der mest 
præcist beskriver affaldet. 

 

Data om affaldsfraktioner: 
Indberetteren oplyser data om affaldsfraktionen ved valg af E eller H svarende til 
indberetterens kendskab til affaldsproducenten eller de affaldsproducenter, som 
størstedelen af affaldet stammer fra, idet den aktuelle affaldsleverandør er uden 
betydning. Ved indberetning om affald fra kommunale ordninger (genbrugspladser mv.) 
indberettes således med H-kode, også selv om der kan være affald produceret af 
erhvervsdrivende iblandt. 
 
Ved videreoverdragelse af affald til en ny indberetter, skal den nye indberetter anvende 
E- eller H-kode alt efter sit kendskab til affaldets producent. 
 
Affaldet indberettes med valg af den nærmere bestemte fraktion ud fra hvad der mest 
præcist beskriver affaldet. 

 

E- og H-koderne udskilles til særskilt bilag, da de udgør en stor del af bilagsmaterialet. Det præciseres, at der indgår en 
væsentlighedsbetragtning, og at det afgørende er indberetterens kendskab. Man skal således indberette hvad man ved om affaldet, 
og det er ikke forudsat, at man foretager analyser el. lign. for at kunne indberette. Der indføres desuden en række nye koder, nogle af 
hensyn til et mere varieret og logisk datasæt, som forhåbentlig bliver lettere at anvende, og nogle af hensyn til planen om at jævnføre 
ADS med DPA. 

Affaldsfraktioner: 

Husholdningsaffald:  Erhvervsaffald:  

H01 Dagrenovation E01 Dagrenovationslignende affald 

H02 Organisk affald E02 Organisk affald 

H03 Forbrændingsegnet E03 Forbrændingsegnet 

H04 Deponeringsegnet E04 Deponeringsegnet 

H05 Papir inkl. aviser E05 Papir inkl. aviser 

H06 Pap E06 Pap 

H07 Glas E07 Glas 

H08 Plast E08 Plast 

H09 Emballage papir E09 Emballage papir 

H10 Emballage pap E10 Emballage pap 

H11 Emballage glas E11 Emballage glas 

H12 Emballage metal E12 Emballage metal 

H13 Emballage plast E13 Emballage plast 

H14 PVC E14 PVC 

H15 Træ E15 Træ 

H16 Imprægneret træ E16 Imprægneret træ 

H17 Haveaffald E17 Haveaffald 

Husholdningsaffald:  Erhvervsaffald:  

H01 Dagrenovation E01 Dagrenovationslignende affald 

H02 Organisk affaldMadaffald E02 Organisk affald, herunder madaffald 

H03 Forbrændingsegnet E03 Forbrændingsegnet 

H04 Deponeringsegnet E04 Deponeringsegnet 

H05 Papir inkl. aviser E05 Papir inkl. aviser 

H06 Pap E06 Pap 

H07 Glas E07 Glas 

H08 Plast E08 Plast 

H09 Emballage papir E09 Emballage papir 

H10 Emballage pap E10 Emballage pap 

H11 Emballage glas E11 Emballage glas 

H12 Emballage metal E12 Emballage metal 

H13 Emballage plast E13 Emballage plast 

H14 PVC E14 PVC 

H15 Træ E15 Træ 

H16 Imprægneret træ E16 Imprægneret træ 

H17 Haveaffald E17 Haveaffald 

H18 Køleskabe med freon E18 Køleskabe med freon 

Husholdningsaffald:  Erhvervsaffald:  

H01 Dagrenovation E01 Dagrenovationslignende affald 

H02 Madaffald E02 Organisk affald, herunder madaffald 

H03 Forbrændingsegnet E03 Forbrændingsegnet 

H04 Deponeringsegnet E04 Deponeringsegnet 

H05 Papir inkl. aviser E05 Papir inkl. aviser 

H06 Pap E06 Pap 

H07 Glas E07 Glas 

H08 Plast E08 Plast 

H09 Emballage papir E09 Emballage papir 

H10 Emballage pap E10 Emballage pap 

H11 Emballage glas E11 Emballage glas 

H12 Emballage metal E12 Emballage metal 

H13 Emballage plast E13 Emballage plast 

H14 PVC E14 PVC 

H15 Træ E15 Træ 

H16 Imprægneret træ E16 Imprægneret træ 

H17 Haveaffald E17 Haveaffald 

H19 Jern og metal E19 Jern og metal 

Det præciseres, at ”organisk” affald primært skal forstås som madaffald, og der tilføjes koder for andre former for organisk affald, 
som ikke er madaffald. 
 
Der tilføjes kode for tekstilaffald. 
 
Det præciseres, at jord, som er farligt affald, skal henregnes under koden for farligt affald, idet koden for forurenet jord alene er ment 
som en kode for jord, som vel nok er forurenet men ikke er farligt affald. 
 
De hidtidige koder for elektronik og batterier afløses af koder, som svarer overens med koderne i DPA-system. 



H18 Køleskabe med freon E18 Køleskabe med freon 

H19 Jern og metal E19 Jern og metal 

H20 Uforurenet jord1) E20 Uforurenet jord1) 

H21 Forurenet jord2) E21 Forurenet jord2) 

H22 Batterier E22 Batterier 

H23 Elektronik E23 Elektronik 

H24 Bygge- og anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald 

H25 Sten E25 Sten 

H26 Farligt affald3) E26 Slam < 10% TS (flydende) 

H27 Storskrald E27 Slam 10-30% TS (blødt) 

H28 Gips E28 Slam > 30% TS (fast) 

H29 Øvrigt affald E29 Farligt affald3) 

H30 Emballage træ E30 Gips 

H31 Dæk E31 Øvrigt affald 

  E32 Emballage træ 

 E33 Dæk 

 E34 Asfalt 

 E35 Restprodukter fra forbrænding 

 

H19 Jern og metal E19 Jern og metal 

H20 Uforurenet jord1) E20 Uforurenet jord1) 

H21 Forurenet jord2), medmindre 
omfattet af H26 

E21 Forurenet jord2), medmindre omfattet 
af E29 

H22 Batterier E22 Batterier 

H23 Elektronik E23 Elektronik 

H24 Bygge- og anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald 

H25 Sten E25 Sten 

 E26 Slam4) < 10% TS (flydende) E27 
Slam 10-30% TS (blødt) E28 Slam > 30% 
TS (fast) 

H26 Farligt affald3) E29 Farligt affald3) 

H27 Storskrald  

H28 Gips E30 Gips 

H29 Øvrigt affald E31 Øvrigt affald 

H30 Emballage træ E32 Emballage træ 

H31 Dæk E33 Dæk 

 E34 Asfalt 

 E35 Restprodukter fra forbrænding 

H36 Organisk affald, som ikke er 
omfattet af de øvrige 

E36 Organisk affald, som ikke er omfattet 
af de øvrige 

H37 Tekstiler E37 Tekstiler 

H38 Lyskilder E38 Lyskilder 

H39 Fotovoltaiske paneler E39 Fotovoltaiske paneler 

H40 Stort udstyr E40 Stort udstyr 

H41 Udstyr til temperaturudveksling E41 Udstyr til temperaturudveksling 

H42 Småt udstyr E42 Småt udstyr 

H43 Skærme, monitorer og udstyr 
med skærme >100 cm2 

E43 Skærme, monitorer og udstyr med 
skærme >100 cm2 

H44 Småt it- og teleudstyr (ingen 
ydre dimension på mere end 50 cm) 

E44 Småt it- og teleudstyr (ingen ydre 
dimension på mere end 50 cm) 

H45 Blandet elektronik (hvor ingen 
anden kode er mere præcis) 

E45 Blandet elektronik (hvor ingen anden 
kode er mere præcis) 

H46 Bærbare batterier E46 Bærbare batterier 

H47 Industribatterier E47 Industribatterier 

H48 Bilbatterier E48 Bilbatterier 

 

H20 Uforurenet jord1) E20 Uforurenet jord1) 

H21 Forurenet jord2), medmindre 
omfattet af H26 

E21 Forurenet jord2), medmindre omfattet af 
E29 

  

H24 Bygge- og anlægsaffald E24 Bygge- og anlægsaffald 

H25 Sten E25 Sten 

 E26 Slam4)   

H26 Farligt affald3) E29 Farligt affald3) 

H27 Storskrald  

H28 Gips E30 Gips 

H29 Øvrigt affald E31 Øvrigt affald 

H30 Emballage træ E32 Emballage træ 

H31 Dæk E33 Dæk 

 E34 Asfalt 

 E35 Restprodukter fra forbrænding 

H36 Organisk affald, som ikke er 
omfattet af de øvrige 

E36 Organisk affald, som ikke er omfattet af 
de øvrige 

H37 Tekstiler E37 Tekstiler 

H38 Lyskilder E38 Lyskilder 

H39 Fotovoltaiske paneler E39 Fotovoltaiske paneler 

H40 Stort udstyr E40 Stort udstyr 

H41 Udstyr til temperaturudveksling E41 Udstyr til temperaturudveksling 

H42 Småt udstyr E42 Småt udstyr 

H43 Skærme, monitorer og udstyr med 
skærme >100 cm2 

E43 Skærme, monitorer og udstyr med 
skærme >100 cm2 

H44 Småt it- og teleudstyr (ingen ydre 
dimension på mere end 50 cm) 

E44 Småt it- og teleudstyr (ingen ydre 
dimension på mere end 50 cm) 

H45 Blandet elektronik (hvor ingen 
anden kode er mere præcis) 

E45 Blandet elektronik (hvor ingen anden 
kode er mere præcis) 

H46 Bærbare batterier E46 Bærbare batterier 

H47 Industribatterier E47 Industribatterier 

H48 Bilbatterier E48 Bilbatterier 

 

1)  Uforurenet jord: Kategori 1X: Jord, der må flyttes uden anmeldepligt, som ikke 
er analyseret, og som ikke er tilført forurening. Kategori 1: Jord, der er 
kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse 
og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

2)  Kategori 2: Jord, der er kategoriseret i kategori 2, jf. bilag 3, tabel 3, i 
bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af 
jord, og forurenet jord i øvrigt, dog ikke farligt affald. 

1)  Koderne for Uuforurenet jord omfatter: Kategori 1X:  

Jord, der må flyttes uden anmeldepligt, som ikke er analyseret, og som ikke er tilført 
forurening, og. 

 Kategori 1: Jjord, der er kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3, tabel 3, i 
bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. 

1)  Koderne for uforurenet jord omfatter:  

Jord, der må flyttes uden anmeldepligt, som ikke er analyseret, og 
som ikke er tilført forurening, og 

jord, der er kategoriseret i kategori 1, jf. bilag 3, tabel 3, i 
bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 
flytning af jord. 

 



 

 
 

 
 

3)  Bl.a. jord klassificeret som farligt affald. 

 

2)  Koderne for forurenet jord omfatter Kategori 2: Jjord, der er kategoriseret i kategori 
2, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med flytning af jord, og i øvrigt jord, som er forurenet, men som ikke er 
farligt affald forurenet jord i øvrigt, dog ikke farligt affald. 

3)  Bl.a. jord klassificeret som farligt affald. 

4) Se endvidere bilag 1, afsnit 5 

 

2)  Koderne for forurenet jord omfatter jord, der er kategoriseret i 
kategori 2, jf. bilag 3, tabel 3, i bekendtgørelse om anmeldelse og 
dokumentation i forbindelse med flytning af jord, og i øvrigt jord, 
som er forurenet, men som ikke er farligt affald. 

3)  Bl.a. jord klassificeret som farligt affald. 

4) Se endvidere bilag 1, afsnit 5 

 


