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Informasjon til ØRAS sine næringskunder 
 
Innføring av elektronisk deklarering for farlig avfall 

Virksomheter hvor det oppstår farlig avfall har plikt til å levere dette til godkjent mottak.  

Ved levering skal det bli utfylt et deklarasjonsskjema som inneholder informasjon om avfallet.  

Dette fungerer som en rapport til myndighetene (Miljødirektoratet) samt et bevis på at  

virksomheten har levert sitt farlige avfall. 

 
Nå har myndighetene innført elektronisk deklarering for farlig avfall via portalen 

Avfallsdeklarering.no, og papirskjemaene vil raskt bli faset ut. 

 
Per i dag assisterer ØRAS mange av sine næringskunder med utfyllelse av 

deklarasjonsskjemaene. For å fortsette å kunne yte denne tjenesten må hver enkelt bedrift gi 

ØRAS fullmakt til å deklarere på vegne av bedriften.  

 

Brukerveiledningen som beskriver hva bedriftene må gjøre for å ta i bruk Avfallsdeklarering.no 

ligger på www.avfallsdeklarering.no under veiledere. 

 

 

 

 

 
 

Dere som fyller ut deklarasjonsskjemaene selv må sende disse elektronisk til ØRAS via 

avfallsdeklarering.no. Miljødirektoratet har antydet at papirskjemaene blir faset ut allerede  

ved årsskiftet. Vi oppfordrer dere derfor til å registrere dere så fort som mulig. 

 
ØRAS vil også innføre et deklarasjonsgebyr på 100 kr for å deklarere på vegne av bedriften. 

Dette er for å dekke egne kostnader. Vil dere vite mer om næringsdrivendes plikter når det 

gjelder farlig avfall, kan dere lese avfallsforskriftens kapittel 11. 

  

http://www.avfallsdeklarering.no/


 

 

Hva er farlig avfall? 

Eksempler på farlig avfall er: Maling, spraybokser, løsemidler, olje, oljefilter, brannsluknings-

apparater, vaskemidler, lim, silikon, lakk osv. 

 
I tillegg kan impregnert trevirke, gulvbelegg og vinduer samt annet byggavfall være farlig avfall. 

 
Elektrisk og elektronisk avfall, batterier, lyspærer og lysrør er også farlig avfall – men er gratis å 

levere og krever ingen deklarasjon. Dette må sorteres ut og leveres nede på miljøstasjonen, ellers 

påløper det et sorteringsgebyr. 

 

 
 

Avfall skal leveres i følgende tilstand: 
 

 Avfallet skal være ferdig sortert 

 Avfallet skal være merket. Det skal tydelig fremkomme hva avfallet inneholder. 

 Med leveransen skal det følge en deklarasjon for hver type avfall 
 

 

Vi tar ikke imot: 
Eksplosiver eller ammunisjon. Dette skal leveres politiet. 

 
Gassflasker med annet innhold enn propan koster minimum 500 kr å levere hos oss, og det 

anbefales at disse leveres til leverandøren av gassen (AGA, Hydro, Tools ol. tar imot sine  

flasker gratis) 

 

Med vennlig hilsen 

Karine Hauan 

Miljø- og kvalitetsleder 
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