
 

 

 

  

  

 

           

    

  

       
       

       
     

     
    

       

   

    

  
 

   

     

     

      

 

Formål  og  resultater  

              
         

        

Bilag  3.a  

Afsluttende r apport  for initiati v 6.4   Samlet  it-arkitektur for   

affaldsdata  

Stamdata  

Tabel 1: Stamdata for initiativ 6.4 – Samlet it-arkitektur for affaldsdata 

Ministerium Miljø- og Fødevareministeriet 

Institution Miljøstyrelsen 

Styregruppe Ingen styregruppe. Der er nedsat en 
arbejdsgruppe bestående af MST, ENS og KL. 
MST er formand for arbejdsgruppen. Der er 
desuden nedsat en følgegruppe med 
repræsentanter på chef/direktørniveau med de 
samme 3 organisationer. 

Projektejer Vicedirektør i MST, Hans Henrik Karsten 

Projektleder Alan Sørensen 

Starttidspunkt 1. januar 2017 

Oprindeligt forventet 
sluttidspunkt 

30. november 2017 

Egentligt sluttidspunkt 30. december 2017 

Samlet budget (2016-2020) 1.500.000 kr. 

Samlet mer- eller mindreforbrug 0 kr. 

Initiativ 6.4 har fokus på, hvordan man nemmere kan dele affaldsdata på tværs af 
kommunale, statslige og andre affaldsaktørers systemer, og samtidig understøtte 
en effektiv service til brugerne af systemerne. 



      

 

             
              

           
           

           
       

           
               

           
 

            
               

        
           

          
     

 
           

         

           

            

         

     

 

            
    

 

             

           

           

              

          

       

            

            

          

             

          

            

Side 2 af 3 

Indsamling af affaldsdata foregår i dag bl.a. via en række statslige og kommunale 
it-systemer, som alle er etableret særskilt, og som kun i begrænset omfang kan dele 
data med andre systemer. Der er på nuværende tidspunkt derfor store 
udfordringer med at få genereret valide data med en detaljeringsgrad og 
opdateringsfrekvens, der gør data brugbare til planlægning, tilsyn og udvikling af 
affaldshåndteringen i kommunerne og i staten. 

Projektet har fokus på kortlægning, beskrivelse og analyse af affaldsdata genereret 
og delt i staten og kommunen. Målet er at sikre valide og nemt tilgængelige data, 
som er brugbare til planlægning, tilsyn og udvikling af affaldshåndteringen. 

Projektets leverancer er en omfattende kortlægning og analyse af, hvordan data fra 
de samlede systemer på tværs af kommunerne og staten bedst kan bruge it til at 
understøtte opgavevaretagelsen hos begge. Desuden er de tekniske, it-
arkitektoniske, juridiske og økonomiske barrierer, der er for smart deling af 
affaldsdata på tværs af systemer, identificeret. Anbefalinger til forbedringer og 
løsninger præsenteres i selvstændige underrapporter. 

Initiativet afsluttes i form af en række underrapporter, der offentliggøres på 

MST.dk. Målgruppen er KL (Kommuner) og staten. Arbejdsgruppen udarbejder 

efterfølgende (primo 2018) forslag til en handlingsplan for en samlet it-arkitektur 

for affaldsdata. Ingen af partnerne er på forhånd forpligtet til at udføre 

handlingsplanen. Digitaliseringsstyrelsen har tilbudt at lave review på leverancen. 

Arbejdsgruppen har accepteret dette tilbud. 

Afvigelser 

Projektet er stort set gennemført efter planen. Der har været følgende afvigelser 
fra det oprindelige aftalepapir: 

• Kommissoriet lægger op til et ligeværdigt fokus på data, der registres i 

kommunen, som staten har brug for og omvendt. Rapportens fokus har 

dog været på oplysninger, som registreres i staten, primært ADS, som 

kommunerne gerne vil have en øget adgang til, mens der ikke har været et 

ligeså stort fokus på kommunale systemer, deres validitet eller deres 

parathed til at udveksle data med staten. 

Det er vurderingen, at projektet kun er lykkedes i begrænset omfang, idet 

kortlægningen kun er lykkedes på overskriftsniveau og der ikke er foretaget en 

faglig analyse af opgavernes indhold, herunder databehov, overfor en tilstrækkelig 

detaljeret gennemgang af indhold og validitet af de data, som registreres i diverse 

IT-systemer. Eftersom kortlægningen helt overvejende er baseret på gengivelse af 

interviews, er validiteten af diverse udsagn ikke nærmere vurderet. Det var dog 
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ikke vurderingen, at kortlægningen kunne forbedres væsentligt indenfor den givne 

ramme, hvorfor den blev afsluttet og godkendt af følgegruppen. 

Analysedelen af projektet vurderes at være lykkedes, selv om den alene omfatter 

specifikke eksempler, og ikke omfatter det samlede affaldsdataområde, men der 

blev vurderet ikke at være noget alternativ hertil. Analysedelen beskriver et 

fremtidsscenarie som vil være både økonomisk og teknisk tungt at gennemføre. 

Der er dog andre anbefalinger fra kortlægning og analyse, som kan ses som 

lavthængende frugter og derfor vil blive belyst i handlingsplanen. 

Fremtidigt  ejerskab  

Miljøstyrelsen er den primære ejer af leverancen, men Energistyrelsen og KL har 
ret til at benytte data og resultater til aktiviteter som involverer de it-systemer på 
affaldsområdet, som Energistyrelsen og kommunerne er ansvarlig for. 

Effektmål  

Den forestående opgave med udarbejdelse af en handlingsplan ligger uden for 
leverancen til initiativ 6.4 og skal ses som en afledt effekt af initiativet. Om der, på 
baggrund af handlingsplanenes anbefalinger, er politisk vilje og ressourcer til at 
igangsættes tiltag, som forbedrer data kvalitet og data flow på affaldsområdet, er 
endnu uvist. 

Økonomi  

Der blev af FM afsat 1.500.000 kr. til projektet via midler på FL 2016. Alle midler 
er brugt. Der har hverken været over- eller underforbrug. 


