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Høringssvar om ekspertutvalgets rapport om farlig avfall  
 
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) representerer over 2 100 medlemsbedrifter over 
hele landet. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men 
forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønn- og spesialborere og gjenvinnings- og 
avfallsbedrifter. MEF representerer 60 private gjenvinnings- og avfallsbedrifter over hele lan-
det, inklusive landsomfattende bedrifter. 
 
 
Anmodning 
 
MEF anbefaler Klima- og miljødepartementet å ta en aktiv og førende rolle i å sikre 
etableringen av minst ett nasjonalt mottak for uorganisk farlig avfall slik at avfalls-
bransjen ikke sitter med et uløselig kapasitetsproblem når Langøya-deponiet avsluttes 
om kort tid. 
 
Avfallsbransjen samler inn og behandler en stadig større andel av alt det farlige avfallet som 
oppstår hvert år og dette krever at det finnes gode og fungerende mottak som kan sluttbe-
handle det avfallet som oppstår. 
 
MEF er enig i ekspertutvalgets anbefaling om å arbeide for en kraftig reduksjon av det farlige 
avfallet som oppstår, og at vi på sikt klarer å opprettholde økonomisk vekst i Norge uten at 
dette medfører at unødvendig farlig avfall oppstår. Dette er dog en svært langsiktig målset-
ting som vi ikke ser at vil ha en avgjørende innvirkning på behovet for deponering før om 
mange år. I mellomtiden er vi avhengig av troverdige, fungerende og skånsomme løsninger 
for det avfallet som oppstår her og nå.  
 
Lokalisering 
MEF har ikke bakgrunn for å ta stilling til lokaliseringsspørsmålet for deponi etter Langøya. 
Det farlige avfallet oppstår over hele landet og transport innad i Norge er en realitet som 
bransjen forholder seg til daglig. Vi ser derfor ikke at selve lokaliseringen av deponiet, eller 
deponiene, er det viktigste i denne fasen. Det viktigste spørsmålet er hvor fort vi kan få plass 
en troverdig erstatter for Langøya.  
 
Motstanden mot deponiene som har vært luftet i rapporten, og som ble gjentatt under inn-
spillsmøtet 15. november 2019, viser at de aller fleste interessenter ikke har tatt inn over seg 
at det farlige avfallet oppstår som et resultat av Norges kollektive produksjon og at kildene til 
det farlige avfallet er langt flere enn bare ett kjemikalieselskap i Viken fylke. Kildene til avfal-
let finnes over hele landet og kommer fra nærmest all økonomisk produksjon. Derfor mener 
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vi at det er viktigere at vi sikrer en varig deponikapasitet før Langøya stenger sine dører, enn 
om kapasiteten legges til Brevik eller Raudsand. 
 
Det er også viktig å presisere at det ikke er avfallsbransjen som skaper det farlige avfallet, 
men har løsningen på håndteringen av det andre har generert. Vi opplever at avfallsbransjen 
ofte fremstilles som den som har skapt behovet for et nytt deponi og dette er svært uheldig 
for bransjens rennomme.  
   
 
Nasjonal løsning fremfor eksport 
MEF er svært kritisk til at det åpnes for at det aktuelle avfallet kan eksporteres til eksempel-
vis Tyskland i en overgangsperiode. Vi tror at hvis det farlige avfallet først har funnet en lo-
gistikkløsning ut av landet vil det vært vanskelig å snu denne strømmen tilbake til norske de-
ponier når disse er operative. Eksport vil risikere å undergrave det økonomiske fundamentet 
for selve etableringen av nasjonale deponier, som igjen kan bety at deponier som nå vurde-
res aldri blir realisert.  
 
Utstrakt eksport medfører ytterligere transport gjennom Europa av materialer som vil med-
føre unødvendige utslipp fra kjøretøyer.  
 
 
Oppsummering 
Etablering av nye deponiløsninger før Langøya stenger er samfunnskritisk viktig. Når deponi-
motstanden høres over faglige råd og utredninger er det helt nødvendig at øverste myndig-
het tar føringen for å sikre etableringen av ny kapasitet før vi sitter med et problem som kan 
medføre kritiske konsekvenser lokalt og nasjonalt. 
 
MEF ber derfor Klima- og Miljødepartementet ta en aktiv rolle i å sikre tilstrekkelig nasjonal 
deponikapasitet før det er for sent, og vi står igjen med kun eksport til EU som eneste slutt-
behandlingsmåte. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Maskinentreprenørenes Forbund 
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