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Et lite tilbakeblikk…

Til: Styret i NFFA



2012 2016 2020 2022

NFFAs generalsekretær inviterer 
bransjen til idedugnad! NFFAs 
grunnopplæring gjennomføres for 
første gang høsten 2012. Topp 
kompetent lanseres! 

Regelverket endres. Krav 
om kompetanse kommer 
inn i forskrift og tillatelser 
etter en omfattende prosess 
og høringsrunder i 
perioden 2014 og 2015!

Ledelsen i Norsk forening 
farlig avfall (NFFA) og 
Fagskolen i Vestfold og 
Telemark(FVT) oppretter 
dialog etter anbefaling fra 
Norsk Industri. 

Utviklingsprosjekt fullført. 

Nyhet: Utlysning fra 
Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse 
våren 2022.

Viktige milepæler!

2024

Bransjeprogram  (utlysning 
2022) skal være fullført innen 
utgangen av 2024. dvs. 
bransjetilpasset utdanning  
innenfor utvalgte temaer  
gjennomført. 

31 2 4 5



✓ NFFA og FVT iverksetter samarbeid. 
✓ Beslutning om å søke midler over statsbudsjettet fattes. 
✓ Søknad  innvilges høsten 2020. 
✓ Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe nedsettes.
✓ Læringsutbyttebeskrivelser, emneplaner, studiemateriell mv. utarbeides. 
✓ Emneansvarlige utnevnes og bidrar i utarbeidelsen av studieplan. 
✓ Søknad om akkreditering sendes NOKUT i februar 2021.
✓ Offentlig godkjenning følger i mai d.å. hvilket innebærer 30 studiepoeng fordelt på 6 emner.

2020-2021

Milepæl



Tilsagnsbrev 
utviklingsprosjektet



Bidragsytere
Prosjektteam, faglærere og noen av undervisningsressursene!



Bidragsytere
Her er vårt team, faglærere og noen av undervisningsressursene! 



Utviklingsprosjektet
Første studentkull uteksamineres denne våren. 
Nytt studentkull påbegynte utdanning nå i høst.
1. nov var pilotprosjektet fullført og utdanningen over i driftsfase.
Nytt
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse lyser ut 15 mnok
til avfall-og gjenvinningsbransjen. 
5. sept. sendes 4 søknader fra FVT og NFFA.

Milepæl

2022



Studentkullet 
2021/2022

Studentkullet 
2022/2023



Kort fra uteksaminerte studenter…

Magnus Gullhaug, Fortum Waste 
Solutions  Norway

Jeg bruker daglig det jeg fikk med meg 
fra studiet. Dyktige lærere og forelesere 

lærte oss å bruke verktøy for og finne 
svar! Slik blir man rustet til å møte 
uforutsette oppgaver. Jeg har fått et 

nettverk over hele landet. Det er 
åpenhet ,og selv som konkurrenter 

jobber vi som et lag for å nå felles mål 
om bærekraft. Studiet er et 

kjempetilbud for oss som brenner for 
det vi driver med. 

Jeg ønsker nye studenter lykke til! "

Frode Sirevåg, BIR Nyenergi AS
"Dette studiet har gitt meg oversikt. Jeg kan ta 
skritt tilbake, gjøre vurderinger som baserer 

seg på totaliteten av rammene for det området 
vi skal forvalte. Jeg opplever dette som en 

styrke når vi nå beveger oss i et stadig økende 
tempo mot bærekraft. Faget har åpnet nye 
dører og muligheter. I tillegg har det gitt et 

innblikk i en bransje der samhold og respekt 
for faget har stor verdi!"

Niloofar Jafari, Franzefoss Gjenvinning AS
"Jeg valgte utdanningen da kompetanse 
innen bærekraft er høyaktuelt i dagens 

samfunn. Kompetansen har gitt meg et helt 
nytt tankemønster og tilnærming, hvor jeg 

har lært hvordan avfallsbransjen kan lage en 
solid plan for et grønt skifte. 

Studieplanen har dekket mange behov i min 
arbeidshverdag (både regelverk og 

faglig). Gjennom utdanningen har jeg fått et 
fantastisk nettverk å samarbeide, utvikle og 
dele ressurser, kunnskap og erfaring med."



Tilsagnsbrev 2022
Bransjeprogram



2024

Milepæl

✓ Bransjeprogram fullføres.
✓ Inntil 700 undervisningstimer innenfor 4 ulike temaer planlegges gjennomført.
✓ Flere hundre studenter skal være uteksaminert med offentlig godkjente 

studiepoeng, og sette sitt preg på bransjen!



Etterlevelse av regelverk som forurensingsloven, avfallsforskriften og 
internkontrollforskriften, samt forståelsen av konsesjoner og 
tillatelser. Utdanningen skal øke ansattes kompetanse om EU-regler.

Internkontroll, avvikshåndtering, personsikkerhet, industrivern og 
brannforebygging.

Avfallslogistikk og optimalisering ved oppsamling, innsamling og transport av 
farlig avfall. Regelverk om grensekryssende avfallstransport og transport av 
farlig gods.  

Klassifikasjon av farlig avfall, kunnskap om helse- og miljøfarlige 
komponenter i avfall, krav til mottak og behandlingsanlegg for farlig avfall, 
etterlevelse av tillatelser fra miljømyndighetene og bruk av renseteknologi mv.

Bransjeprogram
2022-2024

Opplæringstilbudet innretter seg mot:

1 Regelverk/forskrifter

2 HMS-ledelse

3 Logistikk/transport

4 Håndtering av farlig avfall 



Studiepoeng

Regelverk/forskrifter

HMS-ledelse

Logistikk/transport

Håndtering av farlig avfall 

2023*

5 (5*)

5 (2,5*)

5 (2,5*)

10 (7,5*)

*Offentlig godkjent utdanning Håndtering av farlig avfall og miljøgifter. 



1 Søknad sendt 5. sept. Tilsagn mottatt 28.okt. 
Tilsagnsbrev og avtaler med direktoratet 
signeres. Møter med prinsipal gjennomføres.

20242022 2023

2

3

Organisering av prosjektet forberedes 
4Q. Ressurser allokeres og kontrakter 
inngås. Styringsgruppe, prosjektgruppe
og referansegruppe nedsettes.

Program for 2023 fastsettes.

4 Markedsføring og annonsering for 
oppstart 1Q.

5

6

Program 1 og 2 for hhv. 
Regelverk/forskrifter og HMS-ledelse 
gjennomføres 1 og 2Q. 

Program 1 og 2 for hhv. Logistikk/transport 
og Håndtering av farlig avfall gjennomføres 3 
og 4Q.

7 Program 3 og 4 for hhv. Regelverk/forskrifter 
og HMS-ledelse gjennomføres 1 og 2Q. 

8

9

Program 3 og 4 for hhv. Logistikk/transport 
og Håndtering av farlig avfall gjennomføres 
3 og 4Q.

Evaluering, rapportering og ev. videreføring.

Fremdriftsplan



Takk for oss!

Velkommen til

kompetanseløft

2023-2024!


