
Slutt på papirdeklarering 1.5.16 Kom i gang med e-deklarering ! 



  

Avfallsdeklarering.no 

Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for 

deklarering av farlig avfall og er laget for å forenkle arbeidet som 

avfallsprodusenter har for å oppfylle pliktene i avfallsforskriften. 
  

 Virksomheter som produserer farlig avfall har plikt i henhold 

til avfallsforskriften kapitel 11 å levere farlig avfall til 

godkjent mottak. 

 Avfallet skal deklareres før levering 

 Avfallsprodusenten har deklarasjonsplikt og det skal fortsatt 

følge en utskrift  av skjemaet ved alle leveranser. 

 Hver flaske skal merkes tydelig med deklarasjonsskjemaets 

løpenummer.  Merkingen må tåle fysiske og klimatiske 

påvirkninger. 

 

 

 

 

Slutt på papirdeklarering 

Frist 1.5.16 

 
  

  



Elektronisk deklarering – www.avfallsdeklarering.no 



Innledning 

 

 

Avfallsdeklarering.no  myndighetenes elektroniske løsning for 

deklarering  av farlig avfall 

 

Avfallsprodusent:  enhver bedrift/virksomhet som produserer avfall 

 

Avfallsmottaker: Et avfallsmottak med tillatelse fra miljømyndighetene 

 

Adm.dir/daglig leder Ansvarlig for å delegere rollen som administrator for 

egen bedrift (via Altinn) for «Avfallsdeklarering.no 

 

Administrator Ansvarlig for å oppdatere bedriftsinformasjon, 

opprette sluttbrukere og akseptere/avvise eller be om 

fullmakter 

 

Sluttbruker Ansvarlig for å deklarere bedriftens egenproduserte 

avfall 



Opplysninger om egen bedrift i Brønnøysundregisteret 

I de tilfeller der bedriften har flere underenheter (med ulike organisasjonsnummer), må det 

velges en administrator for hver underenhet.  En og samme person kan være administrator 

for flere avdelinger/underenheter 



Adm.dir/daglig leder må velge en administrator for egen bedrift 

En og samme person kan være administrator for flere organisasjonsnummer/underenheter 

Velg «Profil, roller og rettigheter» Velg riktig underenhet. 

NB! 

Det er organisasjonsnummeret til 

underenhet/avdeling/virksomhet som skal brukes, ikke 

organisasjonsnummeret til foretaket. 

Klikk på «Andre med rettigheter til virksomheten og 

deretter på «Legg til ny person.  Fyll inn fødselsnummer 

og etternavn 

 



Deleger administrator-rollen 

Klikk på «Har disse rollene og deretter 

«Legg til ny  

Rolle» 

Klikk på  rollen «energi, miljø og klima» 

 



Administrator kan nå logge inn på Avfallsdeklarering.no 

Administrators oppgave i Avfallsdeklarering er nå: 

1. Opprette/vedlikeholde bedriftsprofilen 

2. Opprette sluttbrukere 

3. Opprette fullmakter ( hvis du vil at avfallsmottaket skal deklarere for deg) 

 

 

 



Logge inn i Administrasjonsmodulen 

Du blir nå ledet tilbake til avfallsdeklarering.no . Det kan ta opptil et minutt før du kommer 

videre 

1 2 

3 



Administrator må utføre noen oppgaver før 

bedriften kan ta i bruk avfallsdeklarering.no 

Registrer deg som avfallsprodusent 



Administrator må utføre noen oppgaver før bedriften kan 

ta i bruk avfallsdeklarering.no 

Opprette bedriftsprofil 

 

Organisasjonsdata er hentet fra Brønnøysundregisteret, 

og kan derfor ikke endres her. 

Derimot har man mulighet til å endre besøksadresse og 

postadresse 



Administrator må utføre noen oppgaver før bedriften kan 

ta i bruk avfallsdeklarering.no 

Opprette sluttbrukere 



Administrator må utføre noen oppgaver før bedriften kan 

ta i bruk avfallsdeklarering.no 

Opprette eventuelle fullmakter 

 

Fullmakt kan opprettes hvis man ønsker at avfallsmottaket skal deklarere på vegne av avfallsprodusenten. 

Avfallsmottaket vil ta betalt for denne tjenesten 



Når sluttbrukere er opprettet, kan disse logge inn i 

deklarasjonsmodulen på avfallsdeklarering.no 

Sluttbrukere er de som skal deklarere farlig avfall.  Brukernavn og passord blir sendt på e-

post. 

Sluttbruker har en ukes frist på å aktivere kontoen sin. 

Hvis fristen ikke overholdes, må administrator gjøre en ny jobb i administrasjonsmodulen 



Arbeidsflate produsent 

• I arbeidsflaten har du oversikt over alle deklarasjoner bedriften har med og gjøre og status på 

disse. 

• Påbegynte deklarasjoner –viser opprettede deklarasjoner,  som enda ikke er ferdige og 

sendt 

• Sendte deklarasjoner – viser en liste over deklarasjoner som er ferdig utfylt og sendt 

avfallsmottak.  Her ligger de til de er kontrollert og eventuelt korrigert av avfallsmottak.  

• Ferdige deklarasjoner – liste over alle deklarasjoner som er sendt  til myndighetene 

 

Kopiere 

Historikk 



Side 1 – Beskrivelse av avfallet 



Side 1 – Beskrivelse av avfallet, forts. 



Side 1 – Beskrivelse av avfallet, forts. 



Side 2 - transportklassifisering 



Avfallsmottak og transportør 



Oppsummering og innsending, forts 



Sendte deklarasjoner 

• Deklarasjonen har nå havnet i listen over sendte deklarasjoner – denne listen 

viser alle deklarasjoner som er sendt til avfallsmottaket. 

• Her blir de liggende til de er kontrollert, og eventuelt korrigert, deretter følger en 

karenstid på 7 dager før deklarasjonen sendes til miljømyndighetene 

E-post til sluttbruker hos avfallsprodusent hvis deklarasjon er korrigert eller 

avvist 



Ferdige deklarasjoner 

Skal man deklarere det samme avfallet på nytt, ved en senere anledning, kan eksisterende 

deklarasjon  kopieres. Da vil alle data (unntatt mengde og kolli) overføres til ny deklarasjon. 


