
Elektronisk deklarering av farlig avfall 

 

Scandic Hell 09.11.15 



Børstads Transport 

 
• Etablert i 1942 

• 115 ansatte 

• 85 Kjøretøy, moderne bilpark 

• ISO Sertifisert 2000 

• Forventet omsetning 2015: 165 mill. NOK 

 

• Tanktransport 

• ADR Transport, alle klasser 

• Langtransport 

• Distribusjon 

• Farlig Avfall 

• Oljeexpress  

• Fórtransport  

• Containerutleie/transport 

 



Ekspert på Farlig avfallsfraksjoner 
 

Børstad tar imot 5000 tonn farlig avfall pr år og har i tillegg 

eksporttillatelser for flere fraksjoner farlig avfall. 

 

Spesialister innen :  

• Tankrenovasjon 

• Skumming / destruksjon av tanker 

• Innsamling, lagring og destruksjon for videre gjenvinning 

 

• Mottak og håndtering av metaller 

• Innsamling av EE-Avfall 

 
 



Deklarering av farlig avfall 
 

Avfallsforskriften stiller krav om at leveringspliktige virksomheter skal gi 

tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering. Det skal derfor fylles ut et 

godkjent deklarasjonsskjema. 

 

Børstad Transport mottok ca 8000 håndskrevne deklarasjoner i 2014. 

Estimert ca 1300 timer registrering/punching.  

Tidkrevende/kostbart 

Deklarasjonsgebyr 

 

 

 
 



Elektronisk deklarering 
 

Hvem gjør hva? 
Daglig leder: Logg inn på www.altinn.no  og deleger rollen Energi, miljø og 
klima til den personen som være administrator. 
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http://www.altinn.no/
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Elektronisk deklarering 
 

Hvem gjør hva? 
Administrator: Når rollen er delegert vil du få tilsendt en kode som skal 
brukes ved innlogging på Avfallsdeklarering.no . Ved første gangs innlogging 
må du gå inn i administrasjonsmodulen. 

NB! 

http://www.avfalsdeklarering.no/


Elektronisk deklarering 
 

Hvem gjør hva? 
Administrator: Blir ledet via Altinn, og må deretter velge aktør 



Elektronisk deklarering 
 

Hvem gjør hva? 
Administrator:  
1. Opprette bedriftsprofil (1. gang).  
2. Registrere sluttbrukere, dvs. de som skal deklarere.  
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Elektronisk deklarering 
Hvem gjør hva? 
Vi har avfall. Vi deklarerer selv. 
  
Sluttbruker logger inn på avfallsdeklarering.no  
1. Velg produsent  2. Ny deklarasjon  
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Elektronisk deklarering  
 
Sluttbruker fyller ut deklarasjonsskjema 









Elektronisk deklarering  
 
Oppsummering og innsending: Deklarasjonen går automatisk inn på 
transportør/mottakets område på Avfallsdeklarering.no . På sikt vil 
deklarasjon kunne importeres direkte inn i vårt ordresystem. 



Elektronisk deklarering 
Hvem gjør hva? 
Vi har avfall. Vi trenger hjelp til å deklarere. 
  
Administrator gir fullmakt til avfallsmottak som deklarerer på vegne av 
bedriften. Avfallsprodusenten er fortsatt ansvarlig for opplysningene i 
deklarasjonsskjemaet. 
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Takk for oppmerksomheten. 


