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Offentlig kjøp av farlig avfallstjenester-

NFFA bransjeveileder 
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Kort intro Renate Heder

• Kjemifaglig utdannelse
• Kompetanse innen analytisk kjemi og miljøkjemi
• Jobbet med farlig avfall siden 2014 hos Norsk Gjenvinning
• Styremedlem hos NFFA
• Kommersielt og faglig ansvar farlig avfall
• Leder av rådgivningstjenesten Kjemiker På Vei
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▪ NFFA har både kommunale avfallsselskap, mottak og sluttbehandlere av farlig avfall som medlemmer. 

▪ Kommunene, ofte gjennom kommunale avfallsselskap, har et krav i Avfallsforskriften på å ta imot farlig avfall fra 
innbyggerne. Her kan det være mye ukjent avfall som utgjør en stor risiko i alle ledd i verdikjeden.

▪ Behandling av dette avfallet er en tjeneste som kommunene stort sett må kjøpe i markedet, gjennom som oftest en 
offentlig konkurranse. Her er det bredt spekter hvor mye man ønsker å kjøpe av selve avfallshåndteringen.

▪ Konkurransene kommunene gjennomfører for behandling av farlig avfall er ulike, både når det gjelder krav til 
tilbydere og til fordeling av ansvar og risiko.

Bakgrunn for prosjektet
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▪ På andre områder hvor konkurranser er vanlige, f.eks innsamling av husholdningsavfall, er det utformet forslag til 
kontraktsstandarder for å harmonisere og regulere krav.

▪ Styret i NFFA etablerte i 2020 en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å skissere om det er mulig og hvordan eventuelle 
bransje- eller kontraktstandarder kan utformes for mottak og sluttbehandling av farlig avfall. 

▪ Arbeidsgruppa ble sammensatt av representanter både for medlemmer som kjøper inn tjenester og for medlemmer 
som leverer slike tjenester. 

Standardisering?



Deltakerne i arbeidsgruppen

Øystein Solevåg
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Interkommunale 
Miljøselskap – ÅRIM 
– leder for 
arbeidsgruppen

Renate Heder
Norsk Gjenvinning

Torbjørn Stensrud
Stena Recycling

Einar Bratteng
Juridisk rådgiver i 
NFFA

Marit Lindstad
Prosjektleder i NFFA
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▪ Kommunale selskap kjenner til at farlig avfall fra husholdninger og mindre industrier uten kompetanse er et krevende 
fagfelt,  ofte gammelt avfall- «etter opprydning» hvor orginalemballasje og sikkerhetsdatablader ikke lenger er 
tilgjengelige. Husholdningen kjenner ofte ikke til hva slags avfall de leverer fra seg og kartleggingsjobben starter for 
mottak.

▪ Regelverkene fokuserer på kompetansen til de ansatte, men allikevel vil kvaliteten på innlevert avfall gi en høy risiko 
for feilsortering. 

▪ Kommunale selskaper ønsker ofte forutsigbare kostnader og enkelte kontrakter har ikke åpning for avviksfakturering. 
Mottakene er lovpålagt å ha en mottakskontroll og de kommunale selskapene ønsker avvikene for 
kompetanseheving- men uten kostnadene.

▪ Spørsmålet om fordeling av økonomisk risiko har være et sentralt tema i arbeidsgruppa sammen med 
sikkerhetsperspektivet.

Balanse i avtaler
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▪ I malen blir det lagt opp til at leverandøren skal bistå det 

▪ kommunale selskapet med å utvikle kompetansen innen farlig avfall. I konkurransegrunnlaget skal selskapet 
synliggjøre hvilket område dette kan være aktuelt på- her kan kommunene tilpasse etter sine krav og lokale 
retningslinjer.

▪ «Leverandøren skal sammen med tilbudet fremlegge en plan for 

hvordan kompetansemålet skal nås i kontraktsperioden 

og hvordan oppdragsgivers kompetansebehov skal dekkes.»

Risikodeling koplet mot kompetanseheving
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▪ Ordinære avvik: Feilsorteringer som medfører merarbeid.

▪ Rødt avvik: Feilsortering som kan skape farlige situasjoner, herunder innblanding av reaktivt, eksplosivt, smittefarlig 
eller radioaktivt avfall.

▪ Røde avvik skal straks meldes oppdragsgiver.

▪ Røde avvik faktureres etter nærmere avtale med oppdragsgiver i de enkelte tilfellene.

▪ Leverandøren skal dokumentere faktiske behandlingskostnader av avfallet, ved innhenting av pristilbud el.

Håndtering av avvik (feilsortering)
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▪ Alle avvik skal meldes oppdragsgiver så snart som mulig, og senest to uker etter at det blir oppdaget. Dersom 
oppdragsgiver mener at det ikke foreligger et avvik som gir grunnlag for tilleggsfaktura, så skal dette meddeles 
leverandøren så snart som mulig.

▪ Alle avvik skal dokumenteres med bilde og deklarasjonsnummer. Det skal komme klart frem hvor og hva slags avvik 
det gjelder.

▪ Dersom avfallet skal omdeklareres, skal det nye deklarasjonsnummeret oppgis i avviket slik at oppdragsgiver har 
sporbarhet på avfallet.

▪ Avvik av samme art som gjentar seg mer enn tre ganger og som medfører merkostnader ved håndteringen av det 
farlige avfallet kan faktureres oppdragsgiver. Avviket kan faktureres per medgåtte arbeidstime.

▪ Pris for avvik skal oppgis i tilbudsskjema, og omfatte alt merarbeid ved avviket. Avfallet skal faktureres med pris for 
korrekt avfallsstoffnummer etter deklarering/omklassifisering.

Avvikshåndtering- sentral del av forbedringsarbeid 
i bransjen
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▪ I tillegg til krav om trygg behandling, har kommunale selskap også gjenvinningsmål. 

▪ En typisk farlig avfallskontrakt omfatter ca 70 varetyper (avfallsstoffnummer med noen undergrupper). Mange av 
disse leverer husholdningen lite av. F.eks utgjør maling ofte 70 % av totalvolumet.

▪ «I tilbudets pris- og tilbudsskjema skal tilbyderen angi hvordan de 10 største farlig avfallskategoriene (stoffnummer) i 
volum ved oppdragsgivers virksomhet, vil bli behandlet og hvor stor andel av dette avfallet etter vekt som vil bli 
ombrukt og materialgjenvunnet. Leverandøren må også redegjøre for hvilke tiltak som er iverksatt for å unngå at 
farlig avfall går til forbrenning uten energiutnyttelse og deponering, og hvilke tiltak som er iverksatt for å øke graden 
av ombruk og materialgjenvinning.»

Avfallshierarkiet
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• Oppdragsgiver og leverandør skal i fellesskap, umiddelbart etter inngåelse av kontrakten, sørge for at det utarbeides 
en felles risikovurdering. Risikovurderingen skal foreligge før oppstart av kontrakten. Eventuelle kostnader som 
leverandøren måtte ha i tilknytning til slikt arbeid må tas høyde for i pristilbudet. Leverandøren skal ta initiativ til å 
gjennomføre en felles risikovurdering.

• Rapportering

• Fakturering

• Kontroll

Dette er et område vi bør arbeide videre med – på mange områder og dette vil gagne alle parter. 

Kontraktsoppfølging
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Noen avfallstyper må splittes
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Dagens status

❑ Dette er første utgave
❑ Det er viktig å få prøvd ut de innarbeidede kravene og veilederens funksjon nå
❑ Det bør komme en ny veileder med ytterligere tilpasninger ettersom erfaringene fra bruk av denne 

veilederen kommer på plass
❑ Veilederen er i 2021 tatt i bruk
❑ Et kommunalt selskap trakk nettopp sin offentlige konkurranseutlysning da de ble gjort kjent med 

veilederen fra NFFA
❑ Foreløpig POSITIV start på en god veileder som det er brukt mye kompetanse og tid på å utarbeide
❑ SPENT på videre utvikling- tilbakemeldinger mottas med takk og oppfordrer alle som skal lyse ut en 

konkurranse på farlig avfall å benytte veilederen

Innkjøpsveileder utviklet gjennom unikt samarbeid (nffa.no)

https://www.nffa.no/aktuelt/innkjoepsveileder-utviklet-gjennom-unikt-samarbeid-16151/



