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Elektronisk deklarering av avfall forenkler arbeidet i alle ledd av kjeden. Foto: Tone Line Fossnes, Miljødirektoratet.

Avfallsdeklarering.no
Avfallsdeklarering.no er myndighetenes elektroniske løsning for deklarering av farlig
avfall og radioaktivt avfall. Det er kun avfall som er klassifisert som farlig og/eller radioaktivt som skal deklareres, annet avfall skal ikke registreres i denne databasen.
Overskrift
Avfallsdeklarering.no er et samarbeid mellom
Statens strålevern og Miljødirektoratet og er
laget for å forenkle arbeidet som avfallsprodusent og avfallsmottak har med å oppfylle pliktene
i avfallsforskriften kapittel 11 og kapittel 16.
Oversikt og god informasjon og veiledning
Virksomheter som produserer farlig avfall og/
eller radioaktivt avfall skal deklarere avfallet og
deklarasjonen skal følge transporten til godkjent
mottak. Avfallsmottaket skal påse at avfall er
deklarert og sende deklarasjonsskjema til myndighetene. Avfallsdeklarering.no er laget for å
gjøre dette enklere.
Løsningen gir virksomheten oversikt over alle
deklarasjoner den har befatning med og status på
disse. Det er mye aktuell informasjon for de som
har plikt til å levere, deklarere og ta imot avfall.
Det er gitt lenker til aktuelt regelverk, aktuelle

veiledere, gyldige avfallskoder og godkjente avfallsmottak. Denne informasjonen er tilgjengelig
for alle.
Forenkling
For avfallsprodusenter som deklarerer samme
type avfall igjen og igjen kan informasjon fra
eksisterende deklarasjon kopieres. Deklarasjonen
vil da være ferdig utfylt med unntak av feltene
for mengde og antall kolli som må fylles ut. Den
nye deklarasjonen får nytt deklarasjonsnummer.
Avfallsmottaker har mulighet til å avvise eller
korrigere deklarasjonene og sende automatisk
beskjed til produsenten.
Transport på vei eller jernbane
Etter avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir deklarasjonsskjemaet med transportklassifisering fullverdig dokumentasjon for transport på vei eller jernbane.
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Overføring av data mellom datasystemer
Dersom dere ønsker å overføre deklarasjonsdata
direkte fra eget datasystem til Avfallsdeklarering eller vise versa er dette mulig. Det er to
forutsetninger for at dette skal gå bra:
Dere må bruke det standardiserte xsd-formatet
og kodeverket må være det samme som det Avfallsdeklarering.no bruker. Ta kontakt med
post@miljodir.no/systemforvalter for avfallsdeklarering for nødvendig dokumentasjon.
Kom i gang
Dere må utnevne en administrator for bedriften.
Administrator må ha Altinn-rollen «Energi, miljø
og klima». Det er daglig leder/administrerende
direktør som må delegere denne rollen til administrator. Delegering av rolle gjøres i Altinn.
Delegeringen må gjøres på organisasjonsnummer
for underenhet.

Når administrator har fått tildelt rollen må hun
logge inn i administrasjonsmodulen og opprette
en bedriftsprofil og opprette brukere i virksomheten. Dette gjøres via Avfallsdeklarering.no.
Klikk på lenken for innlogging i administrasjonsmodul øverst til høyre på førstesiden og følg
instruksjonene som gis.
Avfallsmottakene må sjekke at de står på oversikten over godkjente avfallsmottak i Avfallsde-

klarering.no. Dette gjøres under arkfanen AVFALLSMOTTAK. Er dere ikke på listen, så ta kontakt med den myndigheten (Miljødirektoratet,
Statens strålevern eller Fylkes-mannen) som har
gitt tillatelsen, for å få rettet opp dette. Kommunale avfallsanlegg som drives i henhold til
avfallsforskriften § 11-7, e) tar kontakt med Fylkesmannen.
Fullmakt
Avfallsmottak, innsamlere, transportører eller
konsulent kan deklarere på vegne av avfallsprodusenter dersom dere får fullmakt fra avfallsprodusenten. Fullmakten gis i administrasjonsmodulen og må godkjennes av begge parter før
den trer i kraft. Avfallsprodusenten kan deklarere på egne vegne, selv om han har gitt fullmakt
til ett eller flere avfallsmottak. Vi minner om at
en slik fullmakt ikke fritar avfallsprodusenten
fra leverings- og deklareringsplikten.
Vi gjør oppmerksom på at pga. endringer i avfallsforskriften må innsamlere og transportører
fra 1. januar 2016 opprette en konsulentprofil i
Avfallsdeklarering.no, dersom de skal deklarere
på vegne av en avfallsprodusent.

LENKER
Brukerveiledning Avfallsdeklarering:
http://www.miljodirektoratet.no/no/
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Brukerstøtte: Telefon: 951 61 748
Strålevernet: www.nrpa.no

E-post: brukerstotte@avfallsdeklarering.no

Miljødirektoratet: www.miljodirektoratet.no
Altinn: telefon 75 00 60 00 eller epost til
support@altinn.no.
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