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 Side 1 

Har virksomheten din farlig avfall? 
Har din virksomhet mer enn én kilo farlig avfall har du plikt til å levere dette minst 

én gang per år til et lovlig mottak for farlig avfall. Du må deklarere avfallet i Avfalls-

deklarering.no ved levering. 

Slik gjør du ved deklarering: 

1 Leder logger seg på i Altinn.no og  

 delegerer rollen energi, miljø og klima til 

 den i virksomheten som skal være  

 administrator. 

2 Administrator går inn på Avfallsdeklare-

ring.no, logger seg inn i administrasjons-

modulen med bankID/minID, og oppretter  

bedriftsprofil og sluttbrukere. 

3 Sluttbrukere (de som deklarerer) får e-post 

med passord. 

4 Da er det klart for å logge seg på Avfalls-

deklarering.no og deklarere avfallet.  

Hjelpetekster finnes i skjemaet du oppret-

ter. 

Her får du hjelp: 

Ønsker du ikke å utføre selve deklareringen selv, 

kan du spørre et mottak om hjelp til å deklarere 

på vegne av deg. Før deklarering må virksomhe-

ten din gi mottaket fullmakt til dette. Dette gjø-

res av administrator i Administrasjonsmodulen. 

Merk at din virksomhet fortsatt vil være ansvarlig 

for informasjonen i deklarasjonen, selv om du 

har gitt mottaker lov til å deklarere på vegne av 

deg. 
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Oppstår det mer enn en kilo farlig avfall i året i virksomheten din? Da må du levere til mottak og deklarere på avfallsdeklarering.no  

Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet. 

FAKTA 

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall 

skal levere dette til lovlig mottak minst én 

gang per år. Plikten inntrer når den totale 

mengden overstiger 1 kilo.  

 

Avfallsprodusenten skal deklarere avfallet 

som leveres. 

 

Deklarering av farlig avfall skjer på Avfalls-

deklarering.no 
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Mere hjelp får du på Avfallsdeklarering.no 

 

På Avfallsdeklarering.no kan du finne flere vei-

ledere. Søk under fanen Veiledere. 

Kort brukerveiledning eller  

 

mer utfyllende veiledning.  

 

Du kan også kontakte brukerstøtte på 

telefon: 95 16 17 48 eller  

e-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no 

 

Avfallsmottaker vil også kunne gi deg råd. 

LENKER 

www.avfallsdeklarering.no 

www.miljodirektoratet.no 

www.norsas.no 

www.regelhjelp.no 

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/avfallsdeklarering_brukerveiledning.pdf
http://www.xn--miljdirektoratet-oxb.no/no/Publikasjoner/2015/Mai-2015/Avfallsdeklareringno---brukerveiledning/
https://www.avfallsdeklarering.no/
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/avfallsdeklarering_brukerveiledning.pdf
http://www.norsas.no/
http://www.regelhjelp.no/no/Finn-HMS-krav-til-din-bransje/Import-engros-og-agentur/

