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Pålogging
Spilloljemodulen er en del av Avfallsdeklarering.no og påloggingen gjøres på samme sted. For å
få tilgang til spilloljemodulen må i) anlegget være er godkjent refusjonsanlegg for spillolje og ii)
du må ha blitt opprettet som sluttbruker for denne modulen av din virksomhets Administrator for
Avfallsdeklarering.no.
Når du logger deg inn kommer du inn på arbeidsflaten for deklarering av farlig avfall, velg fanen
for "spillolje" for å åpne Spilloljemodulen. Dersom du ikke finner fanen på arbeidsflaten din har
du ikke tilgang til denne funksjonen. Dersom anlegget er et godkjent anlegg for refusjon av
spillolje må du ta kontakt med Administrator for Avfalldeklarering.no hos deg for å få riktig
rettighet.
Bilde 1: Tilgang til Spilloljemodulen
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Administrasjonsmodul for refusjonsanlegg
Før refusjonsanlegget kan ta i bruk spilloljemodulen, har avfallsmottakets administrator noen oppgaver å
gjøre i administrasjonsmodulen.

Registrere kontonummer og avtalenummer
Kontonummer og avtalenummer må
registreres i Bedriftsprofil. Kontonummer
er det nummeret refusjonsutbetalingen skal
overføres til. Avtalenummer er nummeret
på avtalen mellom refusjonsanlegget og
Miljødirektoratet. Avtalenummeret, på 8

siffer, finner dere nå enklest på
utbetalingsanbefalingene fra COWI. ,
Nummerert starter med 14018xxx eller
15018xxx.

Registrere tilgang til spilloljemodul for sluttbrukere og laboratorier
Brukere som skal fylle ut refusjonsanmodninger må merkes spesielt under arkfanen Sluttbrukere i
administrasjonsmodulen.
Hvis bruker eksisterer allerede, klikk på blyanten til høyre i tabellen. (Se bildet nedenfor.)
Hvis det er en ny bruker, må vedkommende opprettes som sluttbruker. Klikk på knappen "+ LEGG TIL
SLUTTBRUKER"

Etter å ha klikket på blyant, eller "Legg til sluttbruker", kommer du til vinduet med tittel
Kontaktperson. (Se bildet nedenfor.)
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Hvis du har valgt en eksisterende bruker,
er navn, telefonnummer og e-post adresse
allerede fylt ut. Da krysser du av
"Tilgang til spilloljemodul".
Hvis du skal legge til en ny sluttbruker må navn,
telefonnummer og e-post adresse fylles ut.
I tillegg må du krysse av "Tilgang til spilloljemodul".

Laboratorier
Laboratorier som skal ha tilgang til å registrere
analyseresultater på vegne av spilloljeanlegget,
må ha egen sluttbruker. Den som representerer et
laboratorium, må opprettes som sluttbruker på
samme måte som beskrevet over. I tillegg må
det krysses av for "Tilgang som laboratorie (Kun
analysedel)". Ikke kryss av for "Tilgang til
spilloljemodul" i dette tilfellet.
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Arbeidsflaten til refusjonsanlegget
Under er en kort beskrivelse av faner og meny i startbildet til arbeidsflaten for sluttbruker i
Spilloljemodulen. Funksjonene blir nærmere beskrevet videre utover i veilederen.
Bilde 1: Startbilde for sluttbruker i Spilloljemodulen

Fanene øverst i arbeidsflaten
 Påbegynt: Oversikt over påbegynte refusjonsanmodninger som ikke er forseglet eller sendte inn.
Eventuelle påbegynte refusjonsanmodninger vil vises i listen under "Påbegynte anmodninger".
 Forseglet: Refusjonsanmodning der tanken er forseglet, men anmodningen ikke er sendt inn.
 Sendt: Refusjonsanmodninger som er sendt inn, men der analyseresultatene ikke er registrert.
 Under vurdering: Refusjonsanmodninger med spillolje som ikke oppfyller kvalitetskravene, men som
likevel er sendt inn av refusjonsanlegget
 Til behandling: Refusjonsanmodninger som ligger til kontroll hos spilloljekonsulenten.
 Deklarasjoner krever avklaring: Enkelte deklarasjoner i en refusjonsanmodning, som konsulenten
trenger mer informasjon om.
 Ferdig: Refusjonsanmodninger som er ferdig behandlet og utbetalt ligger her. Alle deklarasjonene må
være avklart (utbetalt eller avslått) før refusjonsanmodningen vises her.
Nummerert til høyre for hver fane viser hvor mange refusjonsanmodninger som ligge i fanen. En
refusjonsanmodning ligger kun et sted. I fanen Deklarasjoner krever avklaring vises antall deklarasjoner og
ikke antall refusjonsanmodninger.
Knapp
 Ny refusjonsanmodning: Trykk her for å begynne på en ny refusjonsanmodning.
Menyvalgene nederst i bilde
 Administrer tanker og peilebånd: Registrering av og vedlikehold av informasjon om tanker og
peilebånd som brukes til refusjonsberettiget spillolje gjøres her.
 Trukkede eller avslåtte refusjonsanmodninger: Refusjonsanmodninger som er sendt inn men der
spilloljen ikke oppfyller kvalitetskravene vil vises her. De kan enten være trukke av refusjonsanlegget
eller hele anmodningene er avslått av myndighetene.
 Utbetalinger: Oversikt over utbetalt refusjon. Her ligger også dokument (pdf) som kan brukes som
regnskapsbilag.

Ikoner
Det brukes gjennomgående de samme symbolene i hele spilloljemodulen:
i:Viser deklarasjonsskjema
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Snakke boble: Viser kommunikasjonene mellom spilloljekonsulent og refusjonsanlegg dersom det har vært
behov for avklaringer.
Søppelspann: slett
Blyant: åpner skjema for redigeringer av noe informasjon
Sorter og filter
I alle lister kan kolonnene sorteres. Det er også mulig å legge til/ta ut kolonner, og å filtrere på innhold.

Tanker og peilebånd
Alle tanker og peilebånd som brukes til refusjonsberettiget spillolje skal registreres inn i modulen.
Dette gjøres under Administrer tanker og peilebånd som er tilgjengelig i menyen nederst i
arbeidsflaten.
Når modulen tas i bruk første gang må alle aktuelle tanker og peilebånd legges inn med
nødvendig informasjon. Velg hhv Ny tank og Behandle peilebånd, se merket 1 og 2 på bildene
under. For vedlikehold av informasjon eller sletting, velges funksjoner for dette, se nr 3 i bildene
under.
Bilde : Tanker og peilebånd

6

Opprett refusjonsanmodning
Når tanker og peilebånd er registrert kan en refusjonsanmodning opprettes.
Velg Ny refusjonsanmodning og fyll inn opplysningene i skjemaet som vises. Obligatoriske felt er merket
med * og veiledningstekst står i felt med rosa bakgrunn inntil feltet er fylt ut med gyldig verdi.
Følgende felter er forhånd utfylt:
 Refusjonsanmodningsnummer: Fortløpende nummer som
genereres av løsningen og kan ikke endres.
Refusjonsanmodningsnummeret er unik og følge
refusjonsanmodningen.
 Refusjonsanlegg: Det anlegget som du er pålogget som. Kan ikke
endres.
 Kontaktperson: Navn, telefonnummer og epost adresse til
sluttbruker som er logget på. Kan endres.
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Følgende felter må fylles inn:
 Tank: Bruk pilen til høyre i feltet og velg tank som skal brukes.
Det er bare ledige tanker som vises, tanker som er i bruk og
knyttet opp mot en annen påbegynt refusjonsanmodning kan
ikke velges. Gi opplysninger om bunnvolumet og trykk lagre.
Opplysningene kan redigeres frem til tanken er forseglet.
 Legg til deklarasjoner: Dette kan gjøre ved i) å skrive inn
deklarasjonsnummeret eller ii) bruke listesøk og velge aktuell
deklarasjon her. Det er bare deklarasjoner med
avfallsstoffnummer 7011 som vises/kan velges. Deklarasjonen
må være mottatt av et avfallsmottak, dvs. har status "Avfall
mottatt eller Avfall kontroller.
Dersom avfallsmottaket har korrigert avfallsstoffnummer må
deklarasjonene ha status ferdig før den kan legges til en
refusjonsanmodning. Informasjon om status på deklarasjonen
kan dere får hos 1. avfallsmottaket dersom dere er lengre ut i
kjeden.
Når en deklarasjon er lagt til, kommer det opp et bilde der det skal registreres opplysninger om
refusjonsanlegget er første mottaker av spilloljen, dato for når spilloljen er mottatt hos
refusjonsanlegget (dagens dato eller eldre), dato for når spilloljen er overført på tank (lik dato for
mottatt eller nyere) og eventuelt korrigering av volumet. Mengden som er forhånds utfylt er hentet fra
deklarasjonen.
Deklarasjonene listes fortløpende under hverandre.





Tapping: Dersom det tappes vann av tanken i påfyllingsperioden
registreres volumet her. Hvis ikke må det registreres 0 liter når dere
forsegler tanken.
Forsegle tank: Dette feltet vises først når dere har valgt en tank. Her
registreres forseglingsdatoen, og referanse nummerert på
forseglingene som bruks tik å forsegle tanken. Bekreft forseglingen
ved å velge Forsegl tank. Når tanken er bekreftet forseglet kan det
ikke legges til flere deklarasjoner og sperreperioden begynner.
Sperreperioden er gitt i vilkårsdokumentet. Dersom dere avslutter nå,
kan dere hente frem refusjonsanmodningen igjen i fanen Forseglet
øverst i arbeidsflaten.
Slett påbegynt refusjonsanmodning: Inntil tanken er bekreftet
forseglet kan dere slette den påbegynte refusjonsanmodningen.

Når tanken er bekreftet forseglet åpnes to nye felt i skjema




Prøvetaking: Her registreres dato for når analyseprøvene av
spillolje er tatt, samt referansenummer på forseglingen til A
og B-prøven.
Peiling: Her registreres peiledata for påfylt tank og ullage
beregnes. Volum på tanken registreres og påfylt volum
beregnes.
Send inn refusjonsanmodning: Når opplysningene er riktig
sendes refusjonsanmodningen inn. Refusjonsanmodningen
kan hentes frem igjen fra fanene Sendt øverst i arbeidsflaten.

Refusjonsanmodningen er nå sendt inn til spilloljekonsulenten. Det er klart for å registrere inn
analyseresultatene.

8



Analyse: Velg Opprett A-prøve for å komme til skjema for
registrering. Opplysningene i dette skjema kan fylles inn av i)
en i refusjonsanlegget med rollen som sluttbruker og tilgang til
spilloljemodulen og/eller ii) dere kan opprette laboratoriet som
bruker slik at de kan registrere opplysningene. Dette må gjøres
av Administrator i administrasjonsmodulen. Laboratoriet vil kun
ha tilgang til dette skjema, se egen beskrivelse av arbeidsflaten til
Laboratoriet nedenfor.
Følgende opplysninger fylles inn; referansenummer (laboratoriets
eller forseglingsnummer), dato for når prøven er mottatt
laboratoriet og når prøven er analysert. Analysebeviset legges
ved som en PDF eller Word dokument. Analyseresultatene
legges inn. Dersom analyseresultatene viser at spilloljen er
refusjonsberettiget vil spilloljekonsulenten kvalitetssikre
opplysningene. Refusjonsanmodningen kan nå hentes frem fra
fanen "il behandling øverst i arbeidsflaten
Dersom A-prøven har analyseverdier som ligger i grensesonene,
ref. Vilkårsdokumentet, vil dere få beskjed om dette og bli bedt
om å analysere B-prøve for den aktuelle verdien. Resultatene
registreres inn tilsvarende A-prøven, men da er det kun den verdien som er i grenseland som skal
analyseres og registreres.
Spillolje som ikke er refusjonsberettiget får ikke
refusjon. Anlegget må i) trekke
refusjonsanmodningen eller ta kontakt med
Miljødirektoratet. Dersom
refusjonsanmodningen ikke trekkes vil den
inntil Miljødirektoratet har avklart saken ligg i
fanen Under vurdering. Refusjonsanmodninger
som er trukket av anlegget eller avslått av
myndighetene vises i menyvalget nederst på
arbeidsflaten.
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Arbeidsflaten til laboratoriet
Laboratoriet må være opprettet som
sluttbruker med tilgang som laboratoriet
(se forklaring i kap. om
administrasjonsmodulen). Laboratoriet
får spesifikk bruker for hvert
refusjonsanlegg.

Velg riktig refusjonsanmodning i listen. Det er bare opplysninger som er relevant for å registrere inn
analyseresultatene som vises. Registrere inn analyseresultatene for A- hhv B-prøven. Last opp
analysebeviset og lagre informasjonene. Vær oppmerksom på at når informasjonene er lagret er det ikke
mulig å endre/korriger opplysningene eller laste opp nytt analysebevis. Kontroller derfor opplysningene
nøye før du lagrer. Er du i tvil om riktig analysebevis er lastet opp, må du slettet dette (velg x som vises til
vester for dokumentet) og lastet opp riktig dokument.

Analysebeviset kan hentes i det bilde som da vises.
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Kontroll av refusjonsanmodningene
Når refusjonsanmodningen er fullført fra anleggets side (refusjonsanmodningen ligger nå i fanen Til
behandling) gjøres det en kvalitetskontroll av refusjonsanmodningen og de spilloljedeklarasjonene det
søkes om refusjon for.
I fanen Til behandling kan refusjonsanlegget følge fremgangen i saksbehandlingen av
refusjonsanmodningen.
Anmodningene listes fortløpende og viser bl.a:
 Løpenummeret som genereres automatisk når
refusjonsanmodningen sendes inn. Angir årstall
og fortløpende nummerering av
refusjonsanmodningene fra anlegget.
 Status som indikerer hvor i saksbehandlingen
refusjonsanmodningene er.
 Ubehandlet og Avklar/avslått/utbetalt som gir
opplysninger om hvor mange deklarasjoner som
er hhv ikke kontrollert, trenger avklaring, er
foreslått avslått eller klar for utbetaling.

Dersom det er behov for ytterligere informasjon vil spilloljekonsulenten be om dette. Deklarasjonene dette
gjelder listes i arbeidsflaten under fanen Deklarasjoner krever avklaring. Det vil også sendes et varsel på
epost til kontaktpersonene som ble oppgitt i refusjonsanmodningen. Dere gir tilleggsopplysningene i
løsningen. Det skal IKKE svares på eposten.

Når en refusjonsanmodning er ferdig behandlet og alle deklarasjonene i anmodningen er vurdert, vises den
under fanen Ferdig. Det er mulig å åpne refusjonsanmodningen for å se hvorvidt det er utbetalt refusjon
eller ikke, for de enkelte deklarasjonene
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Utbetaling
Refusjon for spillolje utbetales månedlig. Dersom det er tvil om spilloljen er refusjonsberettiget eller ikke
vil utbetalingen av refusjonene holdes tilbake til avklaring er gjort.
Beløpet som utbetales vil aldri være større enn det minste beløpet av mengden som er fylt på tanken og
summen av volumene på deklarasjonene. Volumet på deklarasjonen er i) justert av spilloljeanlegget, ii)
korrigert av 1. avfallsmottak eller iii) oppgitt på deklarasjonen av avfallsprodusent.
Beløpet som holdes tilbake for en deklarasjon som er avslått tilsvarer det volumet som er i) justert av
spilloljeanlegget, ii)) korrigert av 1. avfallsmottak eller iii) oppgitt på deklarasjonen av avfallsprodusent.
Det kan forekomme tilfeller der det utbetales refusjon for en deklarasjon med status "korrigert av
avfallsmottak". Dersom det skjer en korrigering i volum/mengde etter at refusjonsbeløpet er utbetalt, vil det
ikke etterbetales refusjon på bakgrunn av slik endringer i volum.
En oversikt over utbetalinger finner dere i menyen nederst på arbeidsflaten. Utbetalingsreferanse er
Miljødirektoratets referanse og er en fortløpende nummerering.

Detaljinformasjon om utbetalingen fremkommer av pdf-dokumentet som kan åpnes fra denne siden. Se
eksempel under. Denne kan også sendes til regnskapsavdelingene som dokumentasjon på innbetalt refusjon.
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