
Elektronisk deklarering av 
farlig avfall



Elektronisk deklarering

• Fra 1. mai 2016 skal alle produsenter og mottak av farlig avfall over på 
www.avfallsdeklarering.no

• Farlig avfallsprodusenter og mottak må registrere seg på Altinn

http://www.avfallsdeklarering.no/


Definisjon på aktørene

• Administrator
• DL/Rådmann må selv ta rollen som administrator eller delegere denne. 

Administrator må logge inn i administrasjonsmodulen og opprette 
bedriftsprofil og sluttbrukere

• Bedriftsprofil
• Administrators navn, epost og telefonnummer 

• Sluttbruker/bruker
• Er den som skal deklarere, ta imot, kvittere for, korrigere data

• Konsulent
• Virksomhet som har i oppdrag å deklarere på vegne av avfallsprodusent og 

som ikke er avfallsprodusent eller avfallsmottak selv



Administratorrollen

• Hvis virksomheten har flere avdelinger med samme 
organisasjonsnummer (f.eks. interkommunale selskaper) kan en og 
samme person være administrator for flere avdelinger

• Har virksomheten flere avdelinger (med ulike organisasjonsnummer), 
må det opprettes en administrator for hver underenhet



Fullmakter

• Avfallsmottak eller konsulent, kan 
deklarere på vegne av 
avfallsprodusenter. Før dette kan skje, 
må produsenten tildele fullmakt

• Oppretting og behandling av 
fullmakter gjøres i 
administrasjonsmodulen

• Fullmakten må aksepteres av begge 
parter før den trer i kraft

• Avfallsprodusenten kan deklarere på 
egne vegne, selv om han har gitt 
fullmakt til et eller flere avfallsmottak



Deklarasjonsplikten   

• Produsenten har leverings- og 
deklarasjonsplikten, selv om han 
har gitt fullmakt

• Det farlige avfallet skal 
deklareres før transport

• Deklarasjonen er også 
transportdokument



Brukerveiledning



Opplysningsplikt om avfallets innhold

• Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger 
om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper på det elektroniske 
deklarasjonsskjemaet

• Den som håndterer farlig avfall skal påse at avfallet som mottas fra 
virksomheter, skal sørge for at deklarasjonsskjema følger med



Erstatter Norbas

• Miljødirektoratet, Statens strålevern og Fylkesmannen har egne 
søkerettigheter i Avfallsdeklarering.no

• Det gjør det enkelt for dem å sjekke om virksomhetene overholder 
leveringsplikten



Det er hjelp å få hvis veilederen ikke gir svar


