
 

Kjære kunde        Mosjøen 03.02.16 

 

 
Vår ref: 082/16, mf   Deres ref. 

Ark: 051 

 

Miljødirektoratet har innført elektronisk deklarering av farlig avfall. Fra sommeren 2016 vil det 

ikke lenger være mulighet til å fylle ut deklarering på papir. SHMIL er et av de avfallsmottakene 

som allerede har innført den nye deklareringen. Du kan levere elektronisk deklarasjon på våre 

anlegg i Vefsn, Brønnøy og Alstahaug fra 15. februar og på de øvrige gjenbruksstasjonene fra 1. 

mars 

Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på at farlig avfall fra næringsliv også må deklareres 

elektronisk. Fra 01. april 2016 vil vi kun akseptere farlig avfall med elektronisk deklarering i 

Vefsn, Brønnøy og Alstahaug og fra 1. mai på de øvrige gjenbruksstasjonene. Ved levering av 

farlig avfall med papirdeklarasjon etter 1. mai vil det tilkomme et ekstra gebyr (se prisliste) 

 

Det kan skje på to ulike måter: 
A. Dere deklarerer avfallet selv og tar med en utskrift av elektronisk deklarering når avfall blir 

levert på en av våre gjenbruksstasjoner.  

Dette skjer gjennom å opprette en bruker på www.avfallsdeklarering.no  

 for å opprette en bruker se punkt 4. 

 

B. Dere kan gi oss en fullmakt for å deklarere farlig avfall for dere. 

 se punkt 3 

Det skjer gjennom administrator på www.avfallsdeklarering.no 

Administrator er den person som har denne rollen på Altinn «Energi, miljø og klima». Det er 

daglig leder som er forhåndstildelt denne rollen. Hvis ønskelig kan det endres i Altinn. 

 se punkt 1-2 

Det trenges noen forberedelser fra deres side: 

 
1. Daglig leders/bedriftens forberedelser – gjøres én gang. 

 

Det må utnevnes en administrator. Administrator må ha Altinn-rollen "Energi, miljø og klima". 

Det er daglig leder som er forhåndstildelt til denne rollen. 

Hvis daglig leder ønsker å delegere denne rollen gjøres det slik: 
Logg inn på www.altinn.no  med elektronisk ID. Klikk på tilgangsstyring 

Delegere roller og rettigheter 

Sett inn org.nr for underenhet eller navn/personnr. på den som skal ha rollen. 

Kryss av på rollen "Energi, miljø og klima" Klikk på "Deleger". 

Dersom dere trenger hjelp til dette, ringer dere 75 00 60 00 og får hjelp fra Altinn 

Brukerservice. 

 

 

http://www.avfallsdeklarering.no/
http://www.avfallsdeklarering.no/
http://www.altinn.no/


 

2. Administrators forberedelser – gjøres én gang 

 

Når administrator har fått tildelt rolle, må hun/han opprette bedriftsprofil og brukere. 

Dette gjøres på www.avfallsdeklarering.no .  NB! Første gang må Administrator velge 

"Innlogging administrasjonsmodul" til høyre på skjermen.  

 
Administrator logger seg inn på avfallsdeklarering i administrator modulen (trenges elektronisk 

ID). 

Velg "Registrer som avfallsprodusent" – Du kommer inn i bedriftsprofilen – Sjekk at alle felt er 

riktig utfylt og "lagre". 

 

3. Fullmakt til SHMIL. 

 

Når administrator gir en fullmakt til SHMIL IKS gir det oss muligheten til å deklarere på vegne av 

avfallsbesitter. Dersom dette IKKE gjøres er SHMIL IKS avhengig av at avfallsbesitter har fylt ut 

alle deklarasjoner selv.  

 

FULLMAKT opprettes i Administrasjonsmodulen. Klikk deretter på "opprett fullmakt". 

 

Det enkleste er å kontakte SHMIL på e-post til markus@shmil.no ETTER at du har registrert deg 

som avfallsprodusent. Da sender vi deg en forespørsel om fullmakt tilbake. 

 

4. Opprette bruker 

 

Administrator logger seg inn på avfallsdeklarering i administrator modulen (trenges elektronisk 

ID). 

Klikk på sluttbrukeren og legg til ny sluttbruker. Administrator kan være sluttbruker, men må 

registrere seg selv likevel.  

 

http://www.avfallsdeklarering.no/
mailto:markus@shmil.no


 

Når disse punktene er utført kan avfallsprodusent starte med deklarering av eget farlig avfall på 

www.avfallsdeklarering.no . Logg in som bruker og fyller ut deklarering. Husk å ta med en 

utskrift av deklarering når dere levere farlig avfall. 

Her finnes en utfyllende Brukerveiledning .  

 

Prisliste for tjenester for avfallsdeklarering: 

OBS! Denne prislisten er uavhengig av kostnader for å levere farlig avfall. 

 

Hjelp med å opprette administrator og fullmakt:   800,00 kr  

evtl. Reisekostnader kommer i tillegg. 

(Vi anbefaler å gjøre det gjennom hjelpdesk av Altinn og Avfallsdeklarering.) 

 

Invitasjon til fullmakt:     gratis 

 

Elektronisk deklarering av farlig avfall:    120,00 kr pr deklarasjon 

 

Levering av papirdeklarasjon etter 1. mai:    1000,- kr 

 

Alle priser er ekskl. mva. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Markus Först 

Miljøingeniør 

 

 

 

 

http://www.avfallsdeklarering.no/
http://www.miljødirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Mai-2015/Avfallsdeklareringno---brukerveiledning/

