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DEKLARERING AV FARLEG AVFALL 
 

KAV ER FARLEG AVFALL? 

Farleg avfall er avfall som kan føre til skade på menneske, natur eller miljø.  Til dømes: spillolje, 

batteri, syrer, lysrør, impregnert trevirke, reingjeringsmiddel, plantevernmiddel, løysemiddel, asbest 

og måling.  

KVA ER EIN DEKLARASJON? 

All behandling av farleg avfall må dokumenterast. Miljødirektoratet har utarbeidd eit standard 

skjema som følgjer med farleg avfall frå der avfallet oppstår, gjennom transport og til det har vorte 

behandla av anlegg med særskilt løyve til dette. Dette skjema vert kalla eit deklarasjonsskjema. 

Deklarasjonen skal m.a. innehalde informasjon om kvar avfallet er produsert, kva type farlege 

eigenskapar det har og  kva farlege stoff det inneheld.  

NÆRINGSLIVET SINE PLIKTER 

Etter avfallsforskrifta har alle næringsverksemder plikt til å deklarere sitt eige farlege avfall før det 

vert levert til godkjent avfallsmottak.  

KORLEIS FÅR EIN DEKLARERT?  

For å deklarere må verksemda skaffe seg ein brukarkonto hos www.avfallsdeklarering.no.  På sida 

finn ein detaljerte rettleiingar som viser korleis ein går fram for å skaffe seg brukartilgang. Det er 

også oppretta ei eiga brukarstøtte hos Miljødirektoratet som kan bistå med det tekniske, tlf: 

951 61 748. Då registrering av brukarkonto er knytt opp mot verksemda sitt organisasjonsnummer, 

og krev innlogging i Altinn for aktivering, kan ikkje Nomil gjere noko for å hjelpe deg med å lage 

brukarkonto.  

Når du har fått brukartilgong kan du ta kontakt med Nomil, og vi kan rettleie deg med utfylling av 

sjølve skjemaet. Du kan også gje Nomil ei fullmakt til å deklarere avfallet for deg.  Det må opprettast 

eit deklarasjonsskjema for kvart avfallstoffnummer. Skal du t.d levere både spillolje og oljefilter, må 

du lage to deklarasjonar.  Om du treng hjelp til å deklarere, ta kontakt med Nomil sin administrasjon i 

god tid. Personale som er på  våre gjenbruksstasjonar vil i avgrensa grad kunne hjelpe deg med dette.  

 

 

 

 

 

 

http://www.avfallsdeklarering.no/
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FØR DU LEVERER TIL VÅRE GJENBRUKSSTASJONAR 

Mindre mengder farleg avfall frå næringslivet kan leverast til Nomil sine gjenbruksstasjonar i ordinær 

opningstid. Før du leverer må du gjere følgjande: 

1. Fylle ut deklarasjonsskjema, eller ta kontakt med Nomil sin administrasjon på Eidsmona for 

utfylling, om du har gjeve oss fullmakt til deklarering på vegne av verksemda di.  

 

2. Merke det farlege avfallet med deklarasjonsnummer. Nummeret har 9 siffer og står øvst til høgre 

på deklarasjonsskjemaet.  

3. Ta med ein papirkopi av deklarasjonsskjemaet til gjenbruksstasjonen.  

Om du har større mengder farleg avfall må du ta kontakt med Nomil for å gjere særskilt avtale. 

Det gjeld særskilte reglar for pakking og levering av materiale som kan innehalde asbest. Du finn 

informasjon om pakking, merking og levering på våre heimesider: www.nomil.no  

KVA KOSTAR DET Å LEVERE? 

All levering av farleg avfall frå næringsliv skjer mot betaling. Verksemda vil verte fakturert i etterkant 

for talet på leverte kilo med farleg avfall. Prisane på farleg avfall er avhengig av kva avfallstype ein 

har levert. Betalinga skal dekke kostnadar til behandling i særskilte anlegg, transport, utskriving av 

dokumentasjon om du har gjeve fullmakt til dette, samt dei kostnadane Nomil har til ompakking, 

merking og emballering, der avfallet ikkje er pakka og merka i samsvar med reglane for transport av 

farleg gods på veg. 

DETTE KAN DU IKKJE LEVERE 

Farleg avfall med følgjande eigenskapar kan ikkje Nomil ta i mot: 

- eksplosivt  

-sjølvtennande 

- radioaktivt 

- smittefarleg  

KONTAKTINFORMASJON 

Nordfjord miljøverk iks 

Hemeside: www.nomil.no       E-post: post@nomil.no  

Postadresse: pb 224, 6821 Sandane  Besøksadresse: Eidsmona 14, 6823 Sandane 

Telefon, sentralbord: 57 00 94 00 
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