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Formål  
Denne prosedyren skal klargjøre hvordan avfall skal håndteres og farlig avfall skal 
deklareres i Velde Industri. 
 

Ansvar  
Lageransvarlig administrerer avfallshånderingen ved Velde mot Westco Miljø.  
Vedlikeholdsleder administrerer kontakten med SAR og Schütz. 
Vedlikeholdsleder er ansvarlig for utfylling av deklarasjoner for farlig avfall. Teknisk 
Leder er back-up for Vedlikeholdsleder. 
 

Avvik og lovverk  
Oljesøl eller søl av andre kjemikalier (maling etc.): 
Dersom det oppstår avvik eks. oljesøl, kjemikaliesøl, etc., skal dette varsles straks til 
vedlikeholdsleder, HMSK Leder og Daglig Leder, samt at det skal gjøres nødvendige 
tiltak (absorbent, avgrensing, oppsamling). 
 
Se prosedyrebeskrivelse for sortering av avfall her. 
 
Feilsortering: Hvis det oppdages feilsortert avfall i containere skal det registreres avvik. 
 
Velde følger avfallsforskriften, spesielt viktig er: 

§ 11-5 - Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall • 
§ 11-8 - Leveringsplikt • 
§ 11-12 - Virksomhetens deklarasjonsplikt om avfallets innhold • 

Kontaktinfo avfallshåndtering: 
 
Westco Miljø:   51 64 40 00 
SAR:    51 94 44 44 
Schütz:   62 82 27 66 
SJT:   51 79 17 80 
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Avfall 
sortert 
og lagt 

på riktig sted 

Følge opp underleverandør 
som henter avfall  

Deklarere farlig avfall Levere farlig avfall 
Avfall 
levert 

Beskrivelse 
 
Lageransvarlig administrerer avfallshåndteringen ved Velde mot Westco Miljø. Westco Miljø henter regelmessig avfall:  

Papp og papir • 
Restavfall • 

 
Vedlikeholdsleder administrerer kontakten med Schütz som henter IBC dunker av deres merke. 
IBC dunker er plassert ved sveisehall på fast underlag med kontrollert avrenning. 
Dunker er merket med det stoff som skal tømmes i dunken. 
(Avhentes gratis ved 52 stk. - minimum avhentes 4 stk.) 
 
Vedlikeholdsleder administrerer kontakten med SAR.   
Velde har avtale med SAR om tømming og kontroll av 2 sandfangkummer og 3 oljeutskillere. 

nr 1 Verksted • 
nr 2 Betong/asfalt • 
nr 3 Vaskehall • 

Oljeutskillere og sandfang kontrolleres og tømmes 1 gang per år. Dokumentasjon av kontroll og vedlikehold av dette finnes på Vedlikeholdsleder 
sitt kontor. Alle oljeutskillerne har regelmessig utløp av oljeholdig vann til kommunalt nett,  Ved tømming tar SAR prøve av utløpsvannet som 
deretter blir sendt til analyse. Svaret vurderes av SAR og formidles deretter til Velde med svar om det er overskridelser av grenseverdier eller ei. 
Det er kun ved overskridelser at det blir gjennomført tiltaksvurderinger og igangsatt et kontrollmåleprogram for å se om tiltakene har hjulpet.  
 
Velde har avtale med Bil og Anleggsdekk om levering av gamle dekk. 
 
Vedlikeholdsleder deklarerer farlig avfall før det hentes av avfallsmottaker SAR eller Schütz.  
I noen tilfeller hentes farlig avfall av Westco Miljø og kjøres direkte til SAR sitt mottak.  
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Deklarering av farlig avfall 
 
Virksomheter som har mer en 1 kg farlig og/eller radioaktivt avfall pr år har plikt i 
henhold til avfallsforskriften til å levere avfallet til godkjent mottak en gang pr år. Avfallet 
skal deklareres ved levering, slik at det finnes nødvendige opplysninger om avfallet for 
videre håndtering. 
 
Avfallsdeklareringen skjer på nettstedet avfallsdeklarering.no 
 
Hos Velde er det Lukasz Jarosinski som er delegert rollen energi, miljø og klima i Altinn. 
Han er den som deklarerer alt farlig avfall hos Velde Pukk AS. 
 
Link til brukerveiledning for deklarering. 

Oversikt over farlig avfall ved Velde Industri AS 
 
7011, spillolje med ref 
7021, oljefase oljeutskiller 
7021, oljeholdig vann 
7022, oljeholdig slam 
7022, oljeholdige filler 
7024, oljefilter 
7041, organiske løsemidler m/halogen 
7051, maling, lim, metylenklorid 
7055, spraybokser 
7092, blybatteri under 2500kg (ref) 
7152, organisk avfall u/halogen 
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