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Miljødirektoratet,  
Postboks 5672 Torgarden,  
7485 Trondheim 
 
  
Deres ref.:  Vår ref.:   Dato: 18.10.22 

     

Høringsuttalelse vedr. økning i deklarasjonsgebyret for farlig avfall.   

 

 

Norsk forening farlig avfall (NFFA) er blant høringsinstansene i forbindelse med 
forskriftendring som medfører midlertidig økning av gebyr for deklarering av farlig avfall.  
 
Medlemmene i Norsk forening farlig avfall (NFFA) står anslagsvis for over 80 % av samlet 
mengde deklarasjoner årlig. Vi kommer tilbake til dette faktum senere i denne 
høringsuttalelsen.   

 
Våre kommentarer er videre som følger. 
 
Det er utvilsomt at deklarasjonssystemet er sentralt for statistikkformål, men også for 
regulert, sporbar og forsvarlig håndtering av farlig avfall.  
 
I hvilken grad deklarasjonssystemet innfrir disse funksjonene, bestemmes også av at 
brukerne opplever at systemet er:  
 

- Funksjonelt og intuitivt 
- Arbeidsbesparende 
- Minimerer faren for registering av ukorrekt informasjon  
- Gir verdier både for samfunn, de som genererer farlig avfall og de som profesjonelt 

håndterere denne spesielle avfallsfraksjonen.  
 
For at Avfallsdeklarering.no skal fungere slik som beskrevet ovenfor, er det viktig at det kan 
oppdateres relativt løpende i tråd med brukererfaringer og teknologiske muligheter.  
 
Som nevnt innledningsvis: NFFAs medlemmer står for over 80 % av total mengde 
deklarasjoner. Ut fra denne kompetansen, har NFFA gitt Miljødirektoratet brukererfaringer, 
endringsforslag og påpekt åpenbare korreksjonsbehov både under utviklingsarbeidet og etter 
at systemet ble tatt i bruk 2015. Vår høringsuttalelse baserer seg på den unike kompetanse 
vi representerer blant brukerne, og summerer seg slik: 
 

1. Midlertidig økning i deklarasjonsgebyret tiltredes. 
2. Gebyrinntektene må disponeres slik at de også dekker framtidige nødvendige 

tilpasninger og endringsbehov som oppstår etter lansering. 
3. I tillegg til økonomiske ressurser, må Miljødirektoratet også tilse å ha nødvendig 

kompetanse og dedikert personell med ansvar for Avfallsdeklarering.no. 
4. Workshop med representasjon fra hele farlig avfallskjeden (fra avfallet oppstår til det 

skal sluttbehandles) må gjennomføres før oppstart av utviklingsarbeidet.  
5. Det bør etableres et representativt brukerpanel som følger Avfallsdeklarering.no etter 

lansering. Dette for at eventuelle systemendringer kan iverksettes enkeltvis og slik at 
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det ikke genererer behov for total rehabilitering eller utskiftning av teknologien etter 
uforholdsmessig kort tid.  

 
Av funksjonelle forventninger vi har til det nye systemet, refereres foreløpig disse helt 
overordnet: 
    

• Systemet må ivareta enkel informasjonsflyt med lagerstyrings- og andre systemer i 
bransjen.  

• Ny versjon av Avfallsdeklarering.no må ha brukervennlige funksjoner som ivaretar 
praktiske behov i farlig avfallskjeden, og på en slik måte at alle nødvendige 
funksjoner blir ivaretatt i ett og samme system. Dette innebærer alle endringer som er 
naturlig å utføre på eller med en deklarasjon i hele prosessen fra mottak fra kunde til 
endelig sluttbehandling.   

 
 
 
 
 
 
 

      
Roar Hansen 
Generalsekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om Norsk forening farlig avfall (NFFA): Vi organiserer 130 små og store aktører innen håndtering av farlig avfall. 
Våre medlemmer representerer over 80 prosent av de deklarerte mengdene farlig avfall i Norge. Våre 
medlemmer finnes i hele verdikjeden – fra de som genererer farlig avfall til de som transporterer, lagrer, 
behandler og eksporterer.  
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