
 

Årsberetning for 2020 
(Perioden 29. mai 2020 – 19. mai 2021) 

Org.nr. 983 369 669 

I perioden har NFFAs valgte organer bestått av:  

Styret 

Leder:    Bjørn Roger Broen 

Nestleder:   Dordi Snefjellå  

Styremedlemmer:  Jarle Haugedal, Britt Mathisen Limo, Christian Hermansen, Renate 

Heder, Pål Bjørsvik, Øystein Peder Solevåg, Kristofer Larsen, Torbjørn 

Stensrud, Karen Aanestad. 

Varamedlemmer:  Rune Trondsen, Jan-Ove Ødegård  

Valgkomitè 

Leder:   Morten Vinnstad  

Medlemmer:  Sonja Rytter, Marvin Solheim 

Revisor 

Revisjonsfirmaet Åsvang & Co v / statsautorisert revisor Birger Hanto 

Ledelse 

Roar Hansen 

Prioriterte arbeidsområder i perioden (ref. strategisk handlingsplan):  

• Myndighetspåvirkning 

• Kompetanseutvikling 

• Bedre kommunikasjon, etablere arenaer for medlemmer 

• Omdømmebygging  

Styrets arbeid i perioden 

Koronapandemien har satt preg både på driften av NFFA og styrets arbeid. Økonomiske 

konsekvenser som følge bl.a. av bortfall av inntekter fra kursvirksomhet samt Farlig 

avfallskonferansen, har vært spesielt utfordrende. De disposisjoner og beslutninger som er 

tatt i styre og sekretariat har resultert i normal drift av NFFA og de tjenester foreningen yter 

medlemmene.  

Selv om de økonomiske konsekvensene av pandemien har vært betydelige, har de ikke truet 

NFFAs økonomiske eksistensgrunnlag. Dette takket være den egenkapital som bevisst har 

vært bygget opp med tanke på spesielle situasjoner, selv om ikke en pandemi var påtenkt 

blant disse. Styret har diskutert økning i medlemskontingent bl.a. for å starte 

gjenoppbyggingen av en solid egenkapital. 

Det er gjennomført fem styremøter i perioden mellom årsmøtene, alle ved bruk av Teams. 

Styret har vært engasjert mellom møtene, bl.a. i forbindelse med høringsprosesser. Egen 

arbeidsgruppe i styret har jobbet fram «Veiledning for anskaffelse av farlig avfallstjenester».     



 

 

Foreningens posisjon 

Etter styrets vurdering er NFFAs betydning blitt ytterligere dokumentert som følge av 

pandemisituasjonen. Dette i form av bransjens rolle samarbeidspartner med myndighetene, 

ekspertmiljø som yter praktisk veiledning overfor medlemmene samt være forening som 

tydelig definerer farlig avfallshåndterernes spesielle utfordringer og muligheter.  

NFFA har konstruktiv dialog med øvrige bransjeforeninger innen avfallsområdet. En 

intensjonsavtale med Avfall Norge har resultert i fellesorganet «Fagforum farlig avfall». Det 

gjenstår å skape samarbeid innenfor bl.a. kurs, konferanser samt diverse faglige initiativ og 

tiltak. Dette vil det arbeides med fremover samtidig som NFFAs egenart og posisjon som 

ekspertorganisasjonen innen farlig avfall må ivateras. 

Vedr. strategiområde «Opinions- og myndighetspåvirkning» 

Basert bl.a. på henvendelser fra medlemmene, har det i perioden vært kontakt med samtlige 

relevante direktorater. NFFA har plass i Miljødirektoratets Kontaktforum for avfall.  

Det er signert to høringsuttalelser fra NFFA i løpet av styreperioden, i tillegg til flere innspill 

som konsekvens av pandemisituasjonen. Miljødirektoratet har bl.a. tok NFFAs oppfordring 

om en «hasteforskrift» til følge samt definisjon av farlig avfallsbransjen som kritisk 

samfunnsfunksjon. NFFA har diskutert flere temaer med Miljødirektoratet i styreperioden 

samt også varslet om avvik i systemet for samdeklarering. Det registreres at Miljødirektoratet 

etter NFFAs fokus på tema over tid, nå undersøker ulikheter i kravstillingen til avfallsanlegg.     

Vedr. strategiområde «Kompetanseutvikling» 

NFFA tok i perioden kontakt med Fagskolen Vestfold og Telemark med ambisjon om å 

etablere en høyere offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall. Initiativet resulterte i et 

samarbeidsprosjekt som fikk støtte av Kompetanse Norge med kr. 2,5 millioner. 

Utviklingsprosjektet benevnt «Offentlig godkjent utdanning innen farlig avfall og miljøgifter» 

er pågående, og ambisjonen er akkreditering av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 

utdanningen) i løpet av våren 2021. Start på utdanningen kan deretter skje høsten samme 

år. NFFA ved Marit Lindstad leder utviklingsprosjektet, som er krevende, men vil ha stor 

betydning for bransjens kompetanse og renommè. 

Pandemien har medført at det i perioden ble gjennomført kun to regulære kurs, begge på 

Teams.  

NFFAs ekspertpanel har vært hyppig benyttet av medlemmene og sekretariatet, og har på 

avgjørende måte bidratt til en rekke avklaringer. Einar Brattengs bok «Avfallsrett» – med 

tydelig referanse til hans funksjon som NFFAs jurist – er utgitt på Universitetsforlaget. 

NFFA har i samarbeid med Einar Bratteng tatt initiativ til å etablere et juridisk miljø med 

avfallsrett som spesiale ved Universitetet i Oslo. Dette som konsekvens av den betydning 

juridiske forhold har for avfallsbransjens utvikling, ikke minst i den sirkulære økonomien. 

Initiativet realiseres i samarbeid med NFFA-medlemmer samt organisasjonene No Waste!, 

Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) samt Advokatfirmaet Berngaard. Første steg er at 

Bratteng starter et doktorgradsarbeid ved Universitetet i Oslo. 

Revisjonen av både «NFFA-veilederen» og «Hva gjør avfall farlig?» har startet, og utkommer 

i nye versjoner ettersommer 2021. Arbeidet er forankret i referansegrupper med bred 

representasjon fra NFFAs medlemmer. 



«Veiledning for anskaffelse av farlig avfallstjenester» utgitt i februar. Arbeidet er forankret i 

styret med aktiv deltakelse herfra og veilederen representerer et dokument omforent av både 

tilbyder- og innkjøpersiden representert i NFFAs styre samt i Forum farlig avfall. 

Nær 50 personer deltok på årets seminar (i form av tre webinarer) for bedrifter berørt av 

industriutslippsdirektivet (IED). Arrangør er Norsk Industri, Miljødirektoratet og NFFA i 

samarbeid.  

Det er inngått intensjonsavtale med Avfall Norge om samarbeid innen farlig avfallsområdet. 

Utledet av denne er et fellesforum opprettet, benevnt Fagforum farlig avfall. Hensikten med 

intensjonsavtalen og med fagforumet er bl.a. å hindre parallellprosesser og å oppnå 

ytterligere resultater til beste for felles medlemmer.   

Aktiviteten i NFFAs forum for sikkerhetsrådgivere i 2020 har vært rammet av pandemien. Det 

er tatt initiativ som skal skape økt aktivitetsnivå.   

NFFA er fortsatt sekretariat for NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og 

anleggsavfall). NFFA leder aktiviteten innen farlig avfallsområdet. Aktiviteten er høy og nyttig 

for NFFAs medlemmer. Koronarestriksjoner medførte at nettverkets «Byggavfalls-

konferansen 2020» ble avlyst.   

Filmen «Farlig avfall i hverdagen» – basert på foredrag av Torbjørn Stensrud på fjorårets 

Farlig avfallskonferanse – er distribuert.  

Det var stor usikkerhet knyttet til gjennomføring av Farlig avfallskonferansen 2020. Etter 

nøye vurderinger og et betydelig arbeid, ble konferansen (den 33. i rekken) gjennomført som 

webinar over to dager med 160 deltakere. Konferansen ga et mindre overskudd, ikke minst 

takket være vellykkede forhandlinger med det opprinnelige konferansehotellet i Bergen. 

Vedr. strategiområde «Kommunikasjon med medlemmene» 

Kontakten med medlemmene skjer primært i form av henvendelser om problemstillinger med 

ønske om NFFAs vurderinger samt gjennom referansegrupper, fora og aktiviteter referert i 

denne beretningen.  

NFFAs hjemmeside hadde i 2020 et besøkstall på 22 918 mot 21 442 året før. I tillegg 

kommer 5 352 besøk på Farlig avfallskonferansen hjemmeside, som nå eies og 

administreres av NFFA.  

Det er distribuert 44 nyhetsbrev til medlemmene i 2020.  

Vedr. strategiområde «Omdømmebygging» 

De aktiviteter fra NFFAs side som bygger farlig avfallsaktørenes omdømme, er primært 

utledet av foreningens eksponering i fagmedia, initiativene overfor myndighetene og 

foreningens representasjon i ulike prosjekter og fora. Overfor publikum antas disse 

aktivitetene å ha liten effekt. 

Rekruttering av medlemmer 

Tilkomsten av nye medlemmer har også siste år skjedd primært gjennom generisk vekst, og 

som følge av kjennskap til NFFA gjennom våre aktiviteter og initiativ. Utviklingen siste ni år er 

slik:  

2021: 131 (pr. mars) 

2020: 129 

2019: 119 

2018: 119 

2017: 110 



2016: 102 

2015: 101 

2014: 99 

2013: 95   

 

Det er to æresmedlemmer i NFFA: Tidligere Renor-ansatt Arne Paulsrud og tidligere 

miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. Begge er pensjonister. 

 

Økonomi 

Revisorgodkjent regnskap for 2020 viser et underskudd kr. 732 541 mot budsjettert 

overskudd kr. 31 000. Underskuddet framkommer som konsekvens av pandemisituasjonen, 

og da spesielt relatert sviktende inntekter fra Farlig avfallskonferansen samt kurs. Økonomisk 

prognose ved pandemiens start i mars, tilsa betydelig høyere driftsunderskudd enn det 

oppnådde. Tiltak utført i rett tid og spesielt i sammenheng med kostnader knyttet til Farlig 

avfallskonferansen, hadde avgjørende positive konsekvenser.  

Tross belastningene i 2020, er NFFAs finansielle stilling fortsatt god. Strategien om å bygge 

solid egenkapital for å sikre drift gjennom utfordrende tider, har vært avgjørende og vil 

videreføres.    

NFFAs eierandel i fagbladet Kretsløpet AS utgjør 2 %. Sonja Rytter er NFFAs representant i 

selskapets styre. Det utbetales ikke eierutbytte i selskapet.  

NFFA har ikke funnet kilder for å søke om driftstilskudd foranlediget av pandemisituasjonen. 

Framtidsutsiktene    

Gjennom foreningens oppbygging av driftsmidler over tid, har NFFA så langt økonomisk 

taklet korona-pandemiens utfordringer. Foreningen må nå inn i fase hvor driftsmidlene 

bygges opp til nivå før pandemien.  

Styret vurderer fremtidsutsiktene som gode, gitt at NFFA videreutvikler sin egenart og 

nytteverdi i tråd med medlemmenes behov og utfordringer. 

  

8. april 2021 

 

Bjørn Roger Broen   Dordi Snefjellå    Jarle Haugedal 

  Styrets leder     Styrets nestleder 

 

Pål Bjørsvik     Torbjørn Stensrud  Renate Heder 

 

Kristofer Larsen    Christian Hermansen  Britt Mathisen Limo 

 

Karen Aanestad   Øystein Solevåg  
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