
Avfallsdeklarering.no 
Elektronisk deklarering av farlig avfall 



Avfallsdeklarering.no 

• Miljødirektoratet har brukt mye 
penger på å utvikle elektronisk 
deklarering  

 

• Det er dyrt å ha en papirversjon i 
tillegg, så denne ønskes avviklet 
raskt 

 



Definisjoner på aktørene 

• Administrator:  Adm dir / daglig leder må via Altinn.no delegere rollen 
til administrator. Når administrator er tildelt rollen, må vedkommende 
logge inn i administrasjonsmodulen og opprette bedriftsprofil og 
sluttbrukere 

• Sluttbruker: Sluttbruker er den eller de som skal deklarere, eller ta 
imot, kvittere for og eventuellt korrigere deklarerte data. Sluttbruker 
kalles også bruker. Sluttbruker må logge inn før hun kan gjøre jobben 
sin.  

• Konsulent: Bedrift som har i oppdrag å deklarere på vegne av 
avfallsprodusent og som ikke er avfallsprodusent eller avfallsmottak 
selv  



Del I Forberedelser til bruk                     
Tildeling av administratorrollen i Altinn 
• Før du kan deklarere, må du ha 

fått tildelt rollen som 
administrator eller sluttbruker 

 

• Adm. Dir./daglig leder må logge 
inn på altinn.no å delegere rollen 
som administrator på 
avfallsdeklarering.no 



Tildeling av administratorrollen i Altinn 

 

 



Tildeling av administratorrollen i Altinn 

 

• Velg tilgangsstyring 

 

• Deretter velg deleger roller og 
rettigheter i venstremenyen 



Tildeling av administratorrollen i Altinn 

• Velg aktuell bedrift i 
nedtrekksmenyen 

• Velg organisasjonsnummeret til 
underenheten  

• Identifiser administratoren 
(brukeren) som rollen skal 
delegeres til ved å fylle ut 
fødselsnummer og etternavn 



Tildeling av administratorrollen i Altinn 

 

• Velg så energi, miljø og klima 

• Trykk på knappen deleger    

 

• Den som har fått rollen delegert, vil få tilsendt en kode som skal 
brukes ved første gangs innlogging på avfallsdeklarering.no 

 



Tildeling av administratorrollen i Altinn 

 

• Hvis bedriften har flere avdelinger med samme organisasjonsnummer 
for underenhet (f.eks. interkommunale selskaper), kan en og samme 
person være administrator for flere avdelinger/alle avdelingene 

 

• Vær oppmerksom på at der hvor bedriften har flere avdelinger (med 
ulike organisasjonsnummer) må det opprettes en administrator for 
hver underenhet 



Altinn brukerservice 

 

 

• Den som lurer på noe i Altinn, kan få veiledning ved å henvende seg til 
Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller sende e-post til 
support@altinn.no  

mailto:support@altinn.no


Avfallsdeklarering.no 

• Avfallsmottak: 

 

• Før avfallsmottak logger inn i administrasjonsmodulen for første gang, 
må de sjekke at de står på oversikten og godkjente mottak i 
avfallsdeklarering.no 



Avfallsdeklarering.no 

• Innsamlere: 

• Innsamlere som har tillatelse til å motta farlig avfall, regnes som 
mottakere i avfallsdeklarering.no og skal derfor registrere seg som 
avfallsmottak. Innsamlere har da plikter iht. avfallsforskriften §11-13 
for den som først mottar farlig avfall 

• De skal motta, eventuellt korrigere og godkjenne deklarasjoner for 
avfall som mottas 

• Hvis innsamler skal fylle ut deklarasjoner på vegne av produsenten, 
må han først ha fullmakt til dette av produsenten 



Avfallsdeklarering.no 

 

• Hvis den foreslåtte forskriftsendringen blir vedtatt og 
innsamlingstillatelsen blir fjernet, vil ikke innsamlere lenger ha rollen 
som den som først mottar iht. §11-13. De vil da være en rein 
transportør. Hvis tidligere innsamlere, deretter transportører, skal 
hjelpe avfallsprodusenten med å deklarere, blir det som konsulent. Da 
må man opprette ny bedriftsprofil som konsulent. Produsenten må gi 
fullmakt til konsulenten 



Modulene i avfallsdeklarering.no  

• Administrasjonsmodulen 
• Inneholder administrative opplysninger om bedriften, her opprettes også 

bedriftens brukere, her administreres fullmakter m.m. 

 

• Deklarasjonsmodulen 
• Deklarasjonskjemaet er delt i 4 deler; «beskrivelse av avfall», 

«transportklassifisering», «valg av avfallsmottak» og «oppsummering og 
innsending» 

• Søkemodulen 
 

 



Administrasjonsmodulen 

 

• Logg inn i 
administrasjonsmodulen via 
nettstedet avfallsdeklarering.no 



Administrasjonsmodulen 

• Husk at før du logger inn, må du 
ha Altinn rollen «energi, miljø og 
klima» 

• Da kommer du til Altinn.no, der 
må du velge hvilken ID du vil 
logge deg inn med 



Administrasjonsmodulen 

• Når riktig organisasjonsnummer er valgt, klikker du på «fortsett». 

• Nå du blir ledet tilbake til «avfallsdeklarering.no» 

 

• Avfallsprodusent / konsulent 
• I «avfallsdeklarering.no» klikker du på «registrer som avfallsprodusent 

(konsulent velger «registrer som konsulent»). Nå blir du ledet inn i 
bedriftsprofil 

 



Administrasjonsmodulen 

• Avfallsmottak 
• I «avfallsdeklarering.no» klikker du på «registrer som avfallsmottak». Alle som 

har tillatelse fra Fylkesmannen, Strålevernet eller Miljødirektoratet til å ta 
imot farlig avfall og/eller radioaktivt avfall får valget «registrer som 
avfallsmottak» 

 

• Etter å ha klikket «registrer som avfallsmottak» blir du ledet inn i bedriftsprofil  



Administrasjonsmodulen 

• Opplysninger i grå felt er hentet 
fra Brønnøysundregisteret og 
kan ikke endres 

• Hvis besøksadresse/postadresse 
er feil, kan disse endres 

• Avfallsmottak må også registrere 
fakturaadresse hvis den er 
forskjellig fra postadresse. 
Fakturaadressen blir brukt til 
fakturering av deklarasjonsgebyr 



Sluttbruker 

• Sluttbrukere er de som skal deklarere avfall, eller ta imot og 
kontrollere deklarasjoner. Ved opprettelse får brukerne tilsendt 
automatisk e-post der de blir forklart hva de skal gjøre for å aktivere 
brukeren sin 

• Logg inn 

• Klikk på arkfanen «sluttbrukere» 

• Klikk på «legg til sluttbruker» 

• Registrer navn, telefonnummer og e-post adressen til sluttbruker 



Sluttbruker 

• Når sluttbruker er opprettet, sendes det en automatisk e-post til 
sluttbrukeren med brukerid (tallkode). Man kan velge å bruke e-
postadressen som brukerid. Sluttbruker må i tillegg definere sitt eget 
passord. 



• MERK ! 

• Sluttbruker har en ukes frist på å aktivere brukerkontoen sin. Hvis ikke 
fristen overholdes, må administrator gjøre en ny jobb i 
administrasjonsmodulen  

• Sluttbrukers e-post adresse kan bare brukes en gang, dvs. den kan 
ikke gjenbrukes i virksomheter som har forskjellige org. nr. for 
underenhet 

 



Fullmakter 

• Avfallsmottak eller konsulent, kan deklarere på vegne av 
avfallsprodusenter. Før dette, må produsenten tildele fullmakt 

• Oppretting og behandling av fullmakter gjøres i 
administrasjonsmodulen 

• Fullmakten må godkjennes av begge parter før den trer i kraft 

• Avfallsprodusenten kan deklarere på egne vegne, selv om han har gitt 
fullmakt til et eller flere avfallsmottak 



Fullmakter 

• Fullmakter opprettes ved å klikke på arkfanen «fullmakter» i 
administrasjonsmodulen 

• Klikk deretter på «opprett fullmakt» 

 

• MERK ! 

• Fullmakt fritar ikke avfallsprodusenten fra leverings- og 
deklarasjonsplikten, slik den er beskrevet i Avfallsforskriften kapittel 
11 og kapittel 16 



Foretrukne avfallsmottak (et valg for 
produsenter) 
• Under «foretrukne avfallsmottak» kan avfallsprodusenter legge inn 

ett eller flere avfallsmottak som bedriften benytter 

 

• Det gjør det enklere for sluttbruker å fylle ut deklarasjonsskjema 

 

• Foretrukne avfallsmottak kan enkelt fjernes 



Kursinstruktør 

 

 

• Sven Wiik 

• Epost: post@svenwiik.no 

• Mobil: 93003368 

mailto:post@svenwiik.no

