
Veileder til utfylling av årsrapporteringsskjema for sortering og 
omlastingsanlegg 
 
Skjema Håndtering av avfall, 20_ 
 
Kolonne ”Mottatt for håndtering ved anlegget”: Her skal det føres inn mengde av aktuell 
avfallsfraksjon som er blitt omlastet og /eller sortert ved anlegget. Avfall som bare veies for 
så å bli transportert videre uten omlasting eller sortering ved anlegget, skal ikke føres opp i 
denne kolonnen. 
 
Kolonne ”Lagring (Lagret pr 1.1): Her skal lagerført mengde av aktuelle avfallsfraksjoner ved 
rapporteringsårets begynnelse føres opp. 
 
Kolonne ”Lagring (Lagret pr 31.12): Her skal lagerført mengde av aktuelle avfallsfraksjoner 
ved rapporteringsårets slutt føres opp. 
 
Kolonne ”Netto håndtert i rapporteringsåret”: Her skal det føres inn mengde totalt som er 
håndtert = mengde mottatt for håndtering ved anlegget + (lager 1.1 – lager 31.12) 
 
Kolonne ”Forbrenning og energiutnyttelse”: Her føres mengde av aktuelle avfallsfraksjoner 
som har gått til forbrenning/energigjenvinning rapporteringsåret. 
 
Kolonne ”Biologisk behandling”: Her føres mengde av aktuelle avfallsfraksjoner som har gått 
til biologisk behandling rapporteringsåret. 
 
Kolonne ”Deponering”: Her føres opp restfraksjonene av avfallet som ikke kan gjenvinnes 
eller brukes på nytt, og som derfor blir deponert. Hvis det har skjedd en videreforedling av 
avfallet etter det har forlatt anlegget, men før det deponeres slik at deponert mengde ikke er 
det samme som mengde avfall som forlot anlegget: Da skal kun den mengden som 
deponeres føres i denne kolonnen. Den eller de avfallsfraksjonen/e som har blitt 
utsortert og som går til gjenbruk/gjenvinning skal føres opp som riktig fraksjon i riktig 
kolonne.  
 
Kolonne ”Overdekking”: Her føres opp mengde av aktuell avfallsfraksjon som har blitt 
benyttet som overdekkingsmasse på deponi rapporteringsåret. 
 
Kolonne ”Ombruk”: Her føres opp mengde av aktuelle avfallsfraksjoner som har gått til 
ombruk rapporteringsåret.  
 
Kolonne ”Materialgjenvinning”: Her føres opp mengde av aktuelle avfallsfraksjoner som har 
gått til materialgjenvinning rapporteringsåret. 
 
Kolonne ”Annen håndtering”: Her føres mengde av aktuelle avfallsfraksjoner som har gått til 
annen håndtering rapporteringsåret. 
 
 
 
 
 
 



Skjema Leveringssteder, 20_ 
 
Tabell for leveringssteder for de ulike avfallsfraksjonene må fylles ut med mengde og 
mottakssted, kommune evt. land hvis levert utenfor Norge. 
 
Alle fraksjoner som sorteres ut skal tas med.  Husk spesielt på å få med utsorterte fraksjoner 
av farlig avfall (7000) og EE-avfall (1500). Selv om anlegget ikke har tillatelse til å ta imot 
kildesorterte fraksjoner av slikt avfall så skal den utsorterte andel av dette avfallet tas med 
her.    
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