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Høringssvar om Affaldsdatasystemet  

Generelle bemærkninger 

Formålet med affaldsdatasystemet er overordnet set at tilvejebringe oplysninger om affald og at 

stille oplysninger om affald til rådighed for myndigheder, anlæg og virksomheder, som indberet-

ter til affaldsdatasystemet. Systemet er i dag mangelfuldt og rummer ikke de fornødne data, såle-

des at det er muligt at fastlægge affaldsstrømme mv., og lever derfor ikke op til sit formål. 

 

Dansk Erhverv støtter derfor generelt en revision af affaldsdatasystemet med henblik på et mere 

konsistent datagrundlag. En revision indebærer, at virksomhedernes indberetningsarbejde mini-

meres og samtidig smidiggøres, så der alene indberettes data, der er nødvendige for at udarbejde 

affaldsplaner og statistikker. I dag består monitoreringssystemet af både affaldsdatasystemet og 

producentregistret hos DPA, som hver især benytter forskellige affaldskoder og definitioner. Det 

er administrativt tungt og fører til fejlindberetninger. Der skal derfor etableres én dataindgang, 

som tager udgangspunkt i de to systemer. 

 

Specifikke bemærkninger 

Specifikt skaber nærværende forslag til ændringer ikke et forenklet og kvalitativt bedre system, 

men omfordeler blot de administrative byrder, således at producenterne og kollektivordningerne 

nu skal ”dobbeltindberette” og dermed pålægges flere administrative byrder.  

 

Dansk Erhverv mener, at Miljøstyrelsen bør tilbagetrække kravene om producenternes dobbelt-

indberetning til ADS og i stedet følge anbefalingerne fra Partnerskabet for indsamling af elektro-

nikaffald, herunder at udvikle et smidigt indberetningssystem med én dataindgang og med et ens 

og enkelt sæt af affaldskoder. Miljøstyrelsen har oplyst, at udviklingen og implementering af en 

sådan løsning tidligst kan påbegyndes i 2021, hvilket er alt for sent, idet en sådan løsning allerede 

nu forekommer teknisk overkommelig og skal igangsættes snarest i dialog med de relevante inte-

ressenter (inklusiv IT-branchen).  

 

Der bør sideløbende på den korte bane i dialog med producenter og genvindingsvirksomheder la-

ves en midlertidig ordning, som kan sikre en smidig og konsistent indberetning. I den forbindelse 
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bør der gennemføres en fokuseret informationskampagne, som også informerer om de kom-

mende EU-krav til affaldskoder og antal fraktioner mv., som skal træde i kraft i september 2018 

og har stor betydning for mange virksomheders hverdag. 

 

Der er endvidere en tidsmæssig udfordring i, at indberetninger skal være foretaget senest den 31. 

januar, idet genvindingsvirksomheder (som indberetter til kollektivordninger) vedrørende ek-

sempelvis hårde hvidevarer skal forelægge skriftlig dokumentation fra deres aftager om hvorle-

des, de oparbejder det affald, som genvindingsvirksomheden videresælger til genanvendelse/nyt-

tiggørelse. Det er tidskrævende og ofte ikke højt prioriteret hos udenlandske aftagere. Derfor vil 

en frist sidste hverdag i februar være realistisk og praktisk mulig.  

 

Fremadrettet mener Dansk Erhverv, at høringer vedrørende ændringer af så teknisk og lettere 

uigennemskuelig karakter skal ske under løbende inddragelse af både producenterne og genvin-

dingsvirksomhederne, så der sikres synergi mellem jura og praksis. For at sikre konsistente hø-

ringsbidrag fra de relevante interessenter bør der endvidere fremadrettet være en beskrivelse af 

de forventede erhvervsøkonomiske konsekvenser af sådanne forslag. Dansk Erhverv vil derfor 

gerne kvittere for, at Miljøstyrelsen både før og under høringsprocessen har holdt møder på tværs 

af interessentgrupperne. 

 

Dansk Erhverv uddyber naturligvis gerne ovenstående. 

Med venlig hilsen 

Anders Rune Bjerrum 

Chefkonsulent 

 


