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Pionér på avfall, ekspert på transport





OM BØRSTAD TRANSPORT

Børstad Transport har 120 ansatte og 90 biler utstyrt for svært varierte 
transportoppdrag. Også i vårt fag er det slik at øvelse gjør mester, og hvert år 

tilbakelegger vi 4.918.928 km, noe som tilsvarer 123 ganger rundt ekvator.



”Avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall 
fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr.”

Avfallsforskriftens kapittel 11: Farlig avfall:

• Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, også kalt avfallsforskriften, har til formål å sikre at det 
farlige avfallet tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensning eller skade på mennesker eller 
dyr, eller fare for dette. Den skal også bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig håndteringssystem.

Sikker oppbevaring:

• Avfallet skal oppbevares og lagres slik at det ikke kan føre til skade eller forurensning. Det betyr at avfallet 
må ha en god og sikker emballasje og lagres på en slik måte at uvedkommende ikke har tilgang til det. 
Bruk originalemballasjen hvis det er mulig.

Levering av farlig avfall til godkjent mottak:

• Produserer bedriften mer enn én kilo farlig avfall i året, har dere en innleveringsplikt. Avfallet skal leveres 
til godkjent avfallsmottak minst en gang hvert år. Husk at din bedrift som avfallsprodusent er ansvarlig for 
avfallet helt til det er levert på rett plass, det vil si et godkjent mottak.

Definisjon på farlig avfall

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930


Deklarering og transport av farlig avfall:
Deklarasjonsplikten er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og 16. Det innebærer at du som avfallsprodusent må fylle ut et 
deklarasjonsskjema. Skjemaet skal inneholde opplysninger om:

•Hvem som har produsert avfallet
•Type og mengde farlig avfall
•Transportklassifisering

Børstad Transport kan fylle ut deklarasjonsskjema for kunde, men dette betinger at vi har fullmakt fra bedriften.
Elektronisk deklarering gjøres på avfallsdeklarering.no.

Avfallsprodusentens ansvar:

• Avfallsprodusent er ansvarlig helt til avfallet når godkjent mottak eller behandlingsanlegg.
• Det skal foreligge en avtale om levering mellom avfallsprodusent og behandlingsanlegg.
• Leverandør skal forsikre seg om at den som tar imot Farlig avfall har tilstrekkelig kompetanse innen farlig avfall. Bevis på denne

kompetansen skal kunne legges fram skriftlig ved forespørsel.
• Avfall skal merkes med deklarasjons-nummer.



Gjør følgende.

• Gå til www.avfallsdeklarering.no - klikk på «administrasjon», står ovenfor innloggingsfeltet.

• Deretter må du logge inn via Altinn.

• Du skal IKKE velge det kjente org.nr fra lista som dukker opp. Klikk på «vis også underenheter» først, deretter på «vis flere» 
nederst i nedtrekkslista. Da vil virksomhetsnr. XXXXXXXX dukke opp. Velg dette!

• Deretter må du velge «Sluttbrukere» i øverste menylinje. Sjekk at selskapet har en sluttbruker. Hvis ikke må du opprette en (dvs. 
deg selv).

• Når du oppretter en sluttbruker vil du få en e-post for å aktivere brukeren.

• Etter dette velges «Fullmakter» i menyen øverst. Klikk på «Opprett fullmakt», søk opp «Børstad». Velg Børstad ved å klikke på
firmapresentasjonen, klikk på «legg til», deretter dukker sluttbruker opp. Velg denne og klikk «legg til» igjen.

Veiledning fullmakt på deklarering av Farlig avfall til 
Børstad Transport AS.

http://www.avfallsdeklarering.no/








Takk for oppmerksomheten!


