
  

 

SRG kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter.  Før dette kan skje må avfallsprodusenten tildele en fullmakt.  Pris for denne tjenesten er kr. 300 pr. 

deklarasjon.  Detaljert informasjon finnes i brukerveiledning på avfallsdeklarering.no eller ta gjerne kontakt med SRG tlf 41650401. 

Ny og enkel deklarering av farlig avfall 
avfallsdeklarering.no 

 

 
 

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 

 

 
 

Kom i gang med elektronisk deklarering 
Trinn 1  

Registrering i altinn.no 
Trinn 2   

Registrering i administrasjonsmodulen – 
avfallsdeklarering.no 

Registrering i altinn starter med at daglig leder logger seg inn i altinn for å 
delegere rettigheter til en administrator. Velg «Profil, roller og rettigheter». 
Velg riktig underenhet.  NB! Det er organisasjonsnummeret til 
underenheten/avdeling/virksomhet som skal brukes, ikke 
organisasjonsnummeret til foretaket. 

 

 
Når administrator har fått Altinn-rollen «Energi, miljø og klima» kan hun logge inn og bruke 
administrasjonsmodulen. Lurer du på noe i Altinn kontakt brukerservice tlf 75006000 eller e-post 
support@altinn.no 

Administrator må nå gjøre noen oppgaver i 
Administrasjonsmodulen før virksomheten kan ta i bruk 
deklarasjonsløsningen 

  
Administrator oppretter bedriftsprofil og sluttbrukere hos 
virksomheten 

 
 
 

 
Sluttbrukere:  
for Avfallsprodusenter og Avfallsmottak. 
Sluttbrukere er de som er registrert i adm.modulen. 
Disse har rettigheter og kan logge seg inn i 
deklarasjonsløsningen 
 
I deklarasjonsmodulen kan avfallsprodusenter gjøre 
følgende: 
– deklarere avfall 
– kontrollere at avfallet er mottatt hos 

avfallsmottaket  
– sjekke om det er gjort korrigeringer på 

deklarasjonen 
skrive ut standardrapporter 
 

Klikk på «Har disse rollene» 

og deretter «Legg til ny 

rolle»    Klikk på rollen 

«energi, miljø og klima» og 

deretter ferdig» 

Klikk på «Andre med 

rettigheter til virksomheten» 

og deretter på «Legg til ny 

person.  Fyll inn 

fødselsnummer og etternavn 

 

Trinn 3 Bruk av administrasjons/deklarasjonsmodulen 

 

 


