FULLMAKT FOR DEKLARERING AV FARLIG AVFALL

Miljødirektoratet og avfallsforskriften kap. 11 krever at farlig avfall skal deklareres ved avhending.
Dette har tidligere blitt gjort gjennom et papirbasert deklarasjonssystem, og er nå erstattet av et
elektronisk deklarasjonssystem gjennom portalen Avfallsdeklarering.no.
Dersom dere ønsker at Brenden & Co Gjenvinning og vårt avfallsmottak Franzefoss Gjenvinning skal
kunne deklarere avfallet på vegne av deres virksomhet, må dere tildele oss fullmakt gjennom
portalen Avfallsdeklarering.no. (Dette gjøres kun en gang)
Dette gjøres ved at daglig leder eller styreleder følger denne veiledningen:
Daglig leder/styreleder må har rollen som "Energi, miljø og klima" i Altinn for å kunne gi fullmakt til å
deklarere farlig avfall.
Gå inn på Avfallsdeklarering.no
1. Trykk på linken Innlogging administrasjonsmodul (ligger under brukernavn og passord på
høyre side) Logg inn på administrasjonsmodulen ved bruk av BankID eller annen innlogging.
2. Velg fanen BEDRIFTSPROFIL øverst i bildet og legg inn data for administrator og velg Lagre.
3. Velg fanen SLUTTBRUKER og fanen Legg til sluttbruker. Her kan administrator legge til seg
selv som bruker. Du vil motta en epost med engangspassord og må nå aktivere kontoen.
Kopier engangspassord fra eposten, trykk på lenken Aktiver konto og lim inn
engangspassordet. Du må velge et nytt passord på minimum 8 tegn, en stor/en liten bokstav
og et tall.
4. Velg fanen FULLMAKTER og fanen Opprett fullmakt.
5. Velg Gi fullmakt til konsulent og søk frem: 992009977 Brenden & Co Gjenvinning AS og velg
Legg til.
6. Velg deretter Gi fullmakt til avfallsmottak og søk frem vårt avfallsmottak: 876719762
Franzefoss Gjenvinning AS, Avd Haraldrud og velg Legg til.
7. Gjenta søk på vårt andre avfallsmottak: 971712937 Franzefoss Gjenvinning AS, Avd Sandvika
og velg Legg til.

NB! Husk at dette må gjøres for alle virksomhetene som ligger under det overordnede
organisasjonsnummeret.
Dere kan også deklarere avfallet selv på Avfallsdeklarering.no, da må deklarasjonen være klar ved
oppmøte av våre sjåfører for hver gang vi henter farlig avfall på et av deres anlegg.
Brukerstøtte for Avfallsdeklarering.no kan kontaktes på epost: brukerstotte@avfallsdeklarering.no
eller telefon: 951 61 748
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