
Ny høyere yrkesfaglig utdanning: 

Bærekraftig håndtering av farlig 

avfall og miljøgifter



«Nytt» fra bransjen

❑ Informasjons- og avklaringsbehov 
▪ Umettelig



«Nytt» fra bransjen

❑ Kompetanse- og kunnskapsarbeid
▪ Første fagbok innen avfallsjus
▪ Næringsdoktorgrad innen avfalls- og miljørett
▪ Etablering av høyere yrkesfaglig utdanning innen miljøforsvarlig håndtering av farlig 

avfall og miljøgifter
▪ En rekke initiativer og satsninger for å tilpasse også farlig avfallsfraksjonen den 

sirkulære fremtiden



Høyere yrkesfaglig utdanning

❑ Fagskolen Vestfold og Telemark og NFFA eier utviklingsprosjektet

❑ Kompetanse Norge har bevilget MNOK 2,5

❑ NOKUT har nå akkreditert utdanningen



Høyere yrkesfaglig utdanning

❑ Nær 90 interessenter har meldt seg

❑ Søkeportal er åpen nå og i praksis fram til studiestart 

❑ Studiestart i august i år

❑ Svært god forankring i bransjen: 

- Norsk Industri

- NFFAs styre

- Fagforum farlig avfall (NFFA / Avfall Norge)

- Forum for sikkerhetsrådgivere

- Forum for miljøkartlegging- og sanering



Prosjekteier

Fagskolen i Vestfold og 
Telemark

Styringsgruppen

Fredrik Hafredal, Jens Christian Thysted, 
Bjørn Roger Broen, Roar Hansen 

Prosjektleder* med prosjektgruppe og 
utdanningsfaglig ansvarlig**

Marit Lindstad*, NFFA, Fredrik Hafredal** og 
Kathryn Lee Hansen, Fagskolen 

Emneansvarlig 
Det grønne skifte, miljø, 

bærekraft og sirkulær 
økonomi

Gunnar Grini

Emneansvarlig

Miljø- og avfallsrett

Lover, regler og 
forskrifter

Einar Bratteng

Emneansvarlig

Kjemi, toksikologi og 
materiallære

Tor Fredrik Holth

Emneansvarlig

Teknologi og digitale 
verktøy

Matthias Sohl

Emneansvarlig

Håndtering, 
mottakskontroll,  lagring, 
klassifisering, deklarering

Øystein Solevåg

Emneansvarlig

HMS og  
logostikk/transport  

Ronny Sørensen

Økonomi / 
administrasjon Irmina 

Celebic og
Rita Helen Immerstein , 

Fagskolen 

Emneansvarlig Fagskolen 
Rapportering og relasjon 

til bl.a. NOKUT og 
Kompetanse Norge

Aktuelle 
referansegrupper

FFA, SRG, NHP, NI, 
styret FFMK

Organisering med emneansvarlige 



Kort om emneområdene

❑ Det grønne skiftet, miljø, bærekraft og sirkulær økonomi (Gunnar Grini)

❑ Miljø- og avfallsrett (herunder regelverksforståelse m.v.) (Einar Bratteng)

❑ Kjemi, toksikologi og materiallære (herunder lære om miljøgifter m.v.) (Tor Fredrik Holth)

❑ HMS og logistikk (herunder risikoforståelse, transport av farlig avfall m.v) (Ronny Sørensen)

❑ Teknologi og digitale verktøy (herunder bruk av aktuelle digitale verktøy for sikker drift m.v.) (Matthias Sohl)

❑ Håndtering av farlig avfall (herunder mottakskontroll, lagring, deklarering, rapportering m.v.) (Øystein Solevåg)

Følg med på www.nffa.no og www.fagskolen-vestfoldogtelemark.no

http://www.nffa.no/
http://www.fagskolen-vestfoldogtelemark.no/


Kort om 
opptakskrav 

• Forankret i Fagskoleforskriften § 7.

Nivå 2: Vitnemål fra 10-årig grunnskole 

• Fullført og bestått videregående opplæring innen 

utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk,

Elektro- og datateknologi eller Teknikk- og industrifag og 

med bestått fag-/ svennebrev.

• Det gjøres i tillegg opptak på grunnlag av en 

realkompetansevurdering opp mot ovennevnte 

programområder og fag-/svennebrev, dersom: 

• søkeren er 23 år eller eldre i opptaksåret og har 

relevant arbeidserfaring og realkompetanse i felles 

allmenne fag tilsvarende Vg2- nivå for yrkesfaglige 

utdanningsprogram



Kort om 
omfang, 

gjennomføring og 
tilgang på 

lærerkrefter

❑ 30 studiepoeng

❑ 1 år på deltid 

❑ Undervisning 1 kveld pr. uke (maks) kombinert med 

samlinger og bedriftsbesøk 

❑ Forventning om ca. 25 timers arbeid pr. studiepoeng 

(750 – 800 timer)

❑ Kombinasjon av digital undervisning og fysiske 

samlinger tilpasset emne 

15 – maks 30 studieplasser ved oppstart 

Lærerkrefter: 

Svært kompetente lærekrefter med dokumentert kompetanse 

er på plass


