
 

 

 

Årsberetning for 2021 
(Perioden 19. mai 2021 – 19. mai 2022) 

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 

Steensrud, 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 

Fortsatt koronapandemi resulterte i hovedsakelig Teams-gjennomføring av styremøter, kurs 

og øvrig kontaktvirksomhet med NFFAs nettverk. Midlertidig lempeligere restriksjoner i 

samfunnet, muliggjorde imidlertid fysisk gjennomføring av Farlig avfallskonferansen i Bergen 

16. og 17. november.   

Det er gjennomført syv styremøter i perioden mellom årsmøtene. Styret har også vært 

engasjert i forbindelse med høringsprosesser. Det er opprettet tre arbeidsgrupper, 

henholdsvis for å opprette kontrollorgan, legge føringer for NFFAs fremtidige ledelse og 

sekretariatsfunksjon samt utarbeide program for Farlig avfallskonferansen 2022. 

Tre av styrets medlemmer inngår for tiden i Fagskolen Vestfold og Telemark sitt Fagråd for 

høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter.        

Foreningens posisjon 

NFFA fortsatte i 2021 arbeidet med å styrke sin posisjon som bransjeforening med 

ekspertkompetanse innen farlig avfall. Utledet av dette fokuserer NFFA mest av alt 



 

 

utfordringer knyttet til de praktiske sider ved håndtering av farlig avfall, bl.a. i form av 

veiledningsmateriell, informasjon- og kompetansearbeid overfor medlemmene.   

«Fagforum farlig avfall» (FFA) er konsekvens av samarbeidsavtalen med Avfall Norge og er 

de to foreningenes fellesorgan. FFA hadde i perioden fire møter og ledes av Torbjørn 

Steensrud med NFFA som sekretariat og pådriver. NFFA har konstruktiv dialog med øvrige 

bransjeforeninger innen avfallsområdet.  

Vedr. strategiområde «Opinions- og myndighetspåvirkning» 

NFFA har god dialog og tilgang til kontaktpersoner innen samtlige relevante direktorater. 

NFFA registrerer i for mange sammenhenger kritikkverdig lang responstid fra 

Miljødirektoratet. NFFA har plass i Miljødirektoratets Kontaktforum for avfall, hvor dette 

forholdet er tatt opp. 

NFFA er representert i styringsgruppen for en utredning Forskningsrådet utfører for Klima- 

og miljødepartementet. Utredningen omhandler hvordan forskning og innovasjon kan bidra til 

reduksjon og økt materialgjenvinning av farlig avfall. Utredningen vurderer også 

virkemiddelapparatet som er tilgjengelig for avfallsbransjen. 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har oppnevnt NFFA som representant i Rådgivende utvalg for 

avfallsstatistikk. Utvalget skal fungere i fire år og er underlagt eget mandat. 

Det er signert tre høringsuttalelser fra NFFA i løpet av styreperioden. NFFA gir også 

direktoratene selvstendige anmodninger basert bl.a. på innspill og erfaringer i 

medlemsmassen. Temaer i denne styreperioden har bl.a. vært ulikheter i kravstillingen til 

avfallsanlegg, uklarheter i regelverk og svakheter i deklarasjonssystemet. Flere av disse 

innspillene har gitt positive resultater for bransjen.       

Vedr. strategiområde «Kompetanseutvikling» 

NFFA har i perioden gjennomført syv åpne og / eller bedriftsinterne kurs og seminarer.  

Studiet «Offentlig godkjent utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og 

miljøgifter» blir gjennomført med sitt første årskull av studenter, og avslutter første studieår 

våren 2022. Studiet er et samarbeid mellom NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark.  

NFFAs ekspertpanel har vært hyppig benyttet av medlemmene og sekretariatet.  

NFFA-advokat Einar Bratteng har nå startet sitt doktorgradsarbeid innen avfallsrett ved 

Universitetet i Oslo. Initiativet realiseres i samarbeid med NFFA-medlemmer samt 

organisasjonene No Waste, Norsk senter for sirkulær økonomi (NCCE) og Advokatfirmaet 

Berngaard.   

«NFFA-veilederen 2021-2023 er utgitt og distribuert i et stort antall eksemplarer. Veilederen 

«Hva gjør avfall farlig?» revideres og utkommer i sin 5. utgave våren 2022.  

«Veiledning for anskaffelse av farlig avfallstjenester» (utgitt 2021) rapporteres brukt i flere 

miljøer, og har avstedkommet faktiske endringer i anbudsprosesser.  

Det er tatt initiativ til å formalisere og styrke aktiviteten og betydningen av NFFAs forum for 

sikkerhetsrådgivere samt NFFAs ekspertpanel.    

NFFA frasa seg i 2021 sin funksjon som sekretariat for NHP-nettverket (Nasjonal 

handlingsplan for bygg- og anleggsavfall). NFFA sitter fortsatt i nettverkets ledergruppe, og 

utfører regnskapsfunksjonen via vårt regnskapsbyrå. NFFA leder også styringsgruppen for 

prosjektet «Plastgjenvinning fra bygg og anlegg i et sirkulært perspektiv» som Handelens 

Miljøfond har bevilget 1.050.000 til. 



 

 

Farlig avfallskonferansen 2021 ble gjennomført takket være opphør av pandemirestriksjoner i 

november. Konferansen samlet 320 deltakere fysisk til stede samt et lite antall som deltok 

digitalt.  

Advokatfirmaet Berngaard er nå NFFAs juridiske samarbeidspartner. Vi har imidlertid fortsatt 

egen avtale med advokat Einar Bratteng som er medlem av NFFAs ekspertpanel og har 

ansettelse hos Berngaard. 

Vedr. strategiområde «Kommunikasjon med medlemmene» 

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

ønske om NFFAs vurderinger. Medlemsdialogen skjer i tillegg gjennom referansegrupper, 

fora og aktiviteter referert i denne beretningen. På grunn av tidvis lang responstid i 

komplekse saker fra Miljødirektoratet, forsinkes dessverre tilbakemeldinger på 

problemstillinger medlemmene melder til NFFA sekretariat.  

NFFAs hjemmeside hadde i 2021 et besøkstall på 24.163 mot 22.918 året før. Antall 

sidevisninger var 60.399 mot 58.627 foregående år. I tillegg kommer 6.383 besøk på Farlig 

avfallskonferansen hjemmeside, som eies og administreres av NFFA.  

Det er distribuert 39 nyhetsbrev til medlemmene i 2021.  

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.  

Rekruttering av medlemmer 

Det ble i 2021 ikke gjennomført planlagt medlemsrekruttering.  Utviklingen siste 10 år er slik:  

2022: 131   

2021: 131  

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 2021 viser overskudd kr. 1.276.448 mot budsjettert overskudd 

kr. 449.200. Opprettholdelse av kursaktivitet, gjennomføring av Farlig avfallskonferansen 

samt mersalg av NFFAs veiledningsmateriell bidro i vesentlig grad til resultatet.  

NFFAs finansielle stilling er god og egenkapitalen er bygget opp etter det utfordrende første 

pandemiåret 2020.     

NFFAs eierandel i fagbladet Kretsløpet AS utgjør 3,5 %. Sonja Rytter er NFFAs representant 

i selskapets styre. Det utbetales ikke eierutbytte.   

 



 

 

Framtidsutsiktene    

Styret har igangsatt en prosess kalt «Veien videre». Egen arbeidsgruppe er nedsatt.   

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

nytteverdi i tråd med medlemmenes behov og utfordringer.  

  

 

 

26. april 2022 

(SIGN.) 

 

Bjørn Roger Broen   Dordi Snefjellå    Jarle Haugedal 

  Styrets leder     Styrets nestleder 

 

Pål Bjørsvik     Torbjørn Steensrud  Renate Heder 

 

Kristofer Larsen    Christian Hermansen  Britt Mathisen Limo 

 

Karen Aanestad   Øystein Solevåg  


