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 Side 1 

Håndtering av farlig avfall 
Virksomheten har selv ansvar for å undersøke om avfall som oppstår er farlig avfall. 

Alt farlig avfall skal emballeres, merkes og oppbevares forsvarlig for å unngå for-

urensning eller skade på mennesker eller dyr. De viktigste bestemmelsene om farlig 

avfall står i avfallsforskriften kapittel 11. (Oppdatert pr. oktober 2015.) 

Forsvarlig oppbevaring 
Farlig avfall skal ikke blandes sammen med annet 

vanlig avfall og skal ikke blandes med andre ty-

per farlig avfall. Avfallet skal oppbevares på et 

område som ikke er tilgjengelig for allmennheten 

og det skal merkes, emballeres og lagres slik at 

det ikke kan medføre forurensning (slippe ut) til 

omgivelsene.  

 

Leveringsplikt 
Ansvaret for å levere farlig avfall ligger hos dem 

som produserer det. Dette ansvaret gjelder helt 

til avfallet er fremme hos mottaks- eller behand-

lingsanleggene. Farlig avfall som oppstår i virk-

somheten skal leveres til innsamler, kommunalt 

mottaksanlegg eller mottaksanlegg som har tilla-

telse til håndtering av farlig avfall. Det farlige 

avfallet skal leveres minst en gang pr. år.  Fra 1. 

januar 2016 er det ikke lenger krav til at innsam-

lere av farlig avfall har tillatelse. Selv om inn-

samlerne ikke trenger tillatelse, vil reglene for 

transport av farlig gods fortsatt gjelde. 

 

FAKTAARK 

M-284 | 2014 

Farlig avfall må sorteres og oppbevares forsvarlig før videre levering til godkjent mottak. Foto: Isabelle Thélin , Miljødirektoratet. 

HUSK DET ER IKKE TILLATT Å: 

 

 brenne avfall 

 brenne spillolje  

 grave ned avfall 

 ha egen fyllplass/deponi for avfall 
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FAKTAARK 

M-284 | 2014 

Ta kontakt med Norsk forening for farlig avfall 

(NFFA) eller bruk nettet for å finne ut hvem som 

kan samle inn avfallet i ditt område. Priser va-

rierer mellom ulike aktører og avfallstyper. 

 

Virksomheter som leverer mindre enn 400 kg 

farlig avfall per år kan  levere dette  til kommu-

nalt mottak for farlig avfall, men det er virk-

somheten som skal betale for håndteringen. Fra 

1. januar 2016 øker mengde farlig avfall som 

kan  leveres kommunalt mottak til 1000 kg per 

år. Husk at det farlige avfallet skal deklareres. 

Det er ikke tillat for virksomheter å levere farlig 

avfall på selvbetjeningsstasjoner. 

 

Deklarasjonsplikt  
Virksomheten skal fylle ut en deklarasjon ved 

levering av farlig avfall. Deklareringen gjøres 

elektronisk på Avfallsdeklarering.no. Det farlig 

avfall skal beskrives ved hjelp av EAL-kode og  

avfallsstoffnummer. En oversikt over disse fin-

nes i en egen fane i løsningen. EAL-kode  er også 

gitt i avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 1.   

Utfylt deklarasjonsskjema skal følger det farlige 

avfallet ved transport. Det kan være nødvendig 

å ta en utskrift av deklarasjonen, dersom trans-

portøren ikke har tilgang til den elektroniske 

løsningen under transporten. 

 

Merking og emballering ved     
transport 
Farlig avfall skal emballeres slik at det er egnet 

for lagring og transport. Emballasjen merkes 

tydelig med deklarasjonsnummer og type avfall. 

Merkingen må tåle fysiske og klimatiske påvirk-

ninger.  

 

Veiledere 
Det er utarbeidet flere veiledere for håndtering 

og deklarering av farlig avfall. For mer informa-

sjon se under avfall på 

www.miljodirektoratet.no. 

 

Brukerstøtte for Avfallsdeklarering.no er   

brukerstotte@avfallsdeklarering.no. 

 

Cowi AS har utarbeidet en veileder  på oppdrag 

fra Miljødirektoratet om innlevering og deklare-

ring av farlig avfall. Denne kan lastes ned fra 

www.norsas.no. 

 

Mottaket der det farlig avfall leveres vil ofte 

kunne bistå med utfylling av deklarasjonen.  

 

 

 

 

BRUKERSTØTTE FOR  

AVFALLSDEKLARERING.NO 

Dersom dere har spørsmål ta kontakt med 

brukestøtte@avfallsdeklarering.no eller ring 

95161748. 

Brukerveiledning for Avfallsdeklarering.no  

http://www.miljodirektoratet.no/no/

Publikasjoner/2015/Mai-2015/

Avfallsdeklareringno---brukerveiledning/ 

 

LENKER 

Mer informasjon om farlig avfall  

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/

Avfall/Farlig_avfall/ 

 

 Veileder for innlevering og deklarering av 

farlig avfall:  

http://www.norsas.no/Farlig-avfall/Farlig-

avfallsveileder 

 

www.regelhjelp.no er en nettside som gjør 

det lettere for virksomheter å finne fram i 

regelverk som blant annet gjelder på for-

urensningsområdet  


