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Dato: 5. april 2016 

Til alle våre bedriftskunder 
 
Viktig melding om nye rutiner ved levering av farlig avfall 
 
Miljødirektoratet har nå innført elektronisk deklarering av farlig avfall som skal skje via 
websiden www.avfallsdeklarering.no. Det betyr at deres virksomhet som avfallsprodusent nå 
må gjøre deklareringen elektronisk. Papirversjonen vil til 1. mai 2016 bli erstattet av det 
elektroniske systemet. 
 
For at dere ikke skal få problemer med levering av farlig avfall når myndighetene stenger for 
bruk av papirdeklarasjonene, må dere registrere dere på www.avfallsdeklarering.no. Dette 
tar bare noen få minutter framfør dataskjermen! 
 
Nedenfor følger en liten oppskrift for oppstart av e-deklarering: 
 
Administrator1 er den som på vegne av virksomheten legger inn bedriftsprofil, oppretter 
sluttbrukere, gir fullmakter og evt. velger foretrukne avfallsmottak. Administrator er i 
utgangspunktet direktøren/daglig leder men for en større bedrift så kan denne roll delegeres 
internt til eksempelvis bedriftens miljøansvarlig. 
 

1. Administrator går inn på websiden www.avfallsdeklarering.no 
2. Velg «Innlogging administrasjonsmodul». Se nedenfor hvor du finner linken! 

      
 

3. Logg deg inn på samme måte som i Altinn 
 

 

                                                
1 Intern delegering av rollen som administrator utføres via Altinn og informasjon og veileder finnes via 
http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/avfall/avfallsdeklarering_brukerveiledning.pdf 
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4. Etter innlogging velger du aktuell bedrift/org.nr i nedtrekksmenyen og klikker på 
«Fortsett». Nå blir du ledet tilbake til Avfallsdeklarering.no. Det kan ta litt over 1 minutt 
før du kommer inn! 

 
5. Velg rollen avfallsprodusent 

 
 

6. Legg inn aktuell info om bedriften, endre det som evt. er feil. 
7. Sluttbrukere: Legg til sluttbrukere (det er de som i bedriften deklarerer og leverer 

farlig avfall). For en mindre bedrift eller enkeltmannsforetak er dette ofte samme 
person som administrator. 

8. Fullmakter: Hvis det er ønskelig at LAS skal deklarere for bedriften kan dere her gi 
oss fullmakt. Velg i så fall «Opprett Fullmakt» og legg til:  
«Lofoten Avfallsselskap IKS - Orgnr: 974206641» 
 

 
 
TREGER DERE HJELP!? 
Har dere spørsmål, trenger flere opplysninger, hjelp eller veiledning? Bare ta kontakt med 
oss så løser vi det!  
 

Martin Fransson, Prosjektingeniør 
tlf: 900 34 184 
e-post: martin@las-lofoten.no 

 
Med vennlig hilsen 
 
Lofoten Avfallsselskap IKS 
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