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▪ Aktsomhetsnormen for håndtering av farlig 
avfall er generelt høy.

▪ Sammenligningsgrunnlaget for besitter ved 
straffeutmåling vil sammenlignes med hva en 
profesjonell ville hatt av nødvendige 
forutsetninger.

▪ Utmålingen vil skjerpes i tråd med 
forurensingsskaden. 

Aktsomhet



▪ Det er en forutsetning for løyve (like mye §11-7 
e.) at den som driver et mottak for farlig avfall 
har tilstrekkelig kompetanse for å håndtere 
avfallet på en forsvarlig måte. 

▪ Det ligger implisitt for å opprettholde et 
fungerende avfallshåndteringssystem, da 
leveringsplikten krever at avfallet skal leveres 
til noen som har kompetanse.

Forutsetning



▪ Hvilken kompetanse må man ha, hva er 
tilstrekkelig?

▪ Kunne ta en vurdering på om håndteringen man 
utfører kan føre til forurensing/skade, eller føre til 
fare for forurensing/skade.

• Her og nå

• I videre håndtering

• Ved sluttbehandling

▪ Også er det greit å vite hvorfor det er slik.

Ned til beinet



▪ Mine tanker om høyere yrkesfaglig utdanning 
innen håndtering av farlig avfall
▪ Man mister kompetanse av å ikke fysisk håndtere 

farlig avfall.

▪ Kompetansen blir ikke tilstrekkelig brukt om den 
ikke brukes administrativt.

▪ Hensiktsmessig med kort vei fra utførelse og 
beslutningsstøtte til beslutningstaking.

▪ Utdanning bygger opp under en økt operativ og 
administrativ ansvarsposisjon. 

Administrativt og operativt ansvar



▪ Emne 1 - Det grønne skiftet

▪ Emne 2 - Miljø- og avfallsrett

▪ Emne 3 - Kjemi, toksikologi og materiallære

▪ Emne 4 - HMS og logistikk

▪ Emne 5 - Teknologi og digitale verktøy

▪ Emne 6 - Håndtering av farlig avfall

Bærekraftig håndtering av farlig avfall 
og miljøgifter



NESTE KULL
Oppfordrer bransjen til å fremme kandidater til neste åre studiekull.



▪ Arbeidsleder for EE- og farlig avfall hos BIR 
Bedrift AS.

▪ Med erfaring fra BIR Privat der jeg har vært en 
aktiv pådriver for tilstrekkelig kompetanse for 
alle for håndterer farlig avfall og fungerende 
systemer for å opprettholde en forsvarlig drift 
der farlig avfall fra husholdning møter næring.

Dette er meg
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