Affaldsdatasystemet

Til: [Navn], CVR-nr.: [cvr-nr]
Uddybning af tidligere henvendelse: Indsigelses-periode for farligt
affald er startet
Du har den 2. marts modtaget et brev fra Miljøstyrelsen med titlen ”Indsigelses-periode for
farligt affald er startet”. Miljøstyrelsen beklager, hvis dette brev har givet anledning til
forvirring, og derfor modtager du nu denne uddybning. Hvis du allerede har taget stilling
til det forrige brev, kan du se bort fra dette brev.
Baggrunden for, at du har modtaget brevet, er affaldsdatabekendtgørelsens regler om
indberetning af farligt affald til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem.
Efter affaldsdatabekendtgørelsen skal virksomheder, der modtager affald indberette til
Affaldsdatasystemet. Ifølge affaldsdatabekendtgørelsen § 12, stk. 1, skal indberetningen af
farligt affald til Affaldsdatasystemet herefter sendes til producent, transportør, forhandler
og mægler af det farlige affald. Disse aktører skal inden den 1. april efter indberetningsåret
give Miljøstyrelsen besked, hvis der er fejl i det indberettede data. De nye regler for farligt
affald gælder fra 1. januar 2021.
Det vil sige, du har modtaget dette brev, da en modtagervirksomhed i Affaldsdatasystemet
har angivet din virksomhed som enten producent, transportør, forhandler eller mægler af
farligt affald i 2021.
Din virksomhed vil fremgå som producent i Affaldsdatasystemet, hvis du har afleveret eller
fået afhentet farligt affald. Farligt affald kan fx være et batteri, spildolie eller kemikalier.
Du kan tjekke dine data ved at logge ind på https://www.ads.mst.dk/ og klikke på
rubrikken ”indsigelser” nederst i venstre side af skærmen. Hvis du er enig i det
indberettede data, behøver du ikke foretage dig mere. Hvis du har en indsigelse mod det
indberettede data, skal du lave en indsigelse inde på https://www.ads.mst.dk/. Du finder
en vejledning til, hvordan du laver en indsigelse på dette link:
https://mst.dk/media/240128/klik-guide-til-indsigelser-om-farligt-affald.pdf
Eventuelle indsigelser skal meddeles inden 1. april 2022.
Hvis I har problemer med at logge ind, så prøv en anden browser (fx Chrome, Edge eller
Firefox) eller vent til senere, da der i øjeblikket er mange, der forsøger at logge ind. Hvis
login-problemerne varer ved, så kontakt os igen på affaldsdatasystem@mst.dk.
Har jeres virksomhed ikke en digital signatur, kan I få hjælp til oprettelse på
https://virk.dk/vejledning/virk-hjaelp/

Med venlig hilsen
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