
 
 

5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata 

Initiativets indhold 

Affaldsdata består i dag af en række it-systemer, som er etableret særskilt og kun i stærkt 

begrænset omfang kan dele data. KL har indgået en aftale med  

Miljøministeriet om strategien ”Danmark uden affald”. I aftalen indgår bl.a., at der skal 

samarbejdes om at skabe en fælles informationsarkitektur om affaldsstrømmene.   

  

Dette initiativ består af en fælleskommunal indsats for at understøtte kommunernes mulighed 

for at planlægge, håndhæve og evaluere affaldsordningerne. Det indebærer bl.a., at der skal 

etableres og implementeres en samlet it-arkitektur for affaldsdata, der sikrer billigere og bedre 

integrationer. I sidste ende for at skabe øget sammenhæng, genbrug og kvalitet i affaldsdata 

på tværs af offentlige, kommunale og private aktører der arbejder med affald.   

  

Initiativet har to etaper:  

  

Etape 1   

Med udgangspunkt i en analyse gennemført af KL er der aftalt et initiativ i den fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi 2016-2020, som skal pege frem mod en samlet it-arkitektur på 

affaldsområdet. Initiativet har til formål at udarbejde en arkitekturanalyse med en konkret 

handlingsplan for, hvordan der bedst sikres en smidig dataudveksling mellem aktørernes it-

systemer.   

  

Etape 2   

I forlængelse af etape 1, og afhængig af resultaterne heraf, etableres et fælleskommunalt 

initiativ, som skal understøtte implementering af kommunernes del af en samlet it-arkitektur 

inden for rammerne af den fælleskommunale rammearkitektur. Det fælleskommunale initiativ 

vil således i givet fald stå på skuldrene af både foranalysens konklusioner og den fællesoffentlig 

arkitekturanalyse og handlingsplan.   

  

Initiativet skal bidrage til, at kommunerne kan udføre en bedre og mere effektiv 

affaldshåndtering ved at basere sine indsatser på valide og tilstrækkeligt opdaterede data. 

Gennem en mere effektiv indsats fra kommunerne vil der ske en øget genanvendelse af 

husholdningsaffaldet og/eller en sænkning af husholdningernes affaldsgebyr. Både 

planlægning af affaldshåndteringen samt tilsyn af virksomheder kræver, at kommunerne har 

valide og opdaterede affaldsdata. Valide affaldsdata er også en forudsætning for, at 

kommunerne kan dokumentere, om de når 2022-målsætningerne for genanvendelse i 

regeringens ressourcestrategi.  

  

Organisering og tidsplan  

Etape 1 udføres i regi af projektet i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i tæt samarbejde 

med de relevante statslige styrelser, primært Miljøstyrelsen og Energistyrelsen, da disse ejer 

de relevante it-systemer (Affaldsdatasystemet, Affaldsregistret og NSTAR), som de 

kommunale og private affaldsprofessionelle ønsker bedre adgang og integration til.   

 


