
Fra: Audun Rundberg <audun@rundberg.no> 
Sendt: 5. februar 2023 21:58 
Til: Postmottak NFD 
Emne: Stormøte om sirkulær økonomi 
 
Oslo Brukthandelforening takker for muligheten til å komme med innspill til regjeringens 
arbeid med sirkulær økonomi. 
 
Vi vil at så mange som mulig skal velge å kjøpe brukt i stedet for nytt, slik at tingene får 
lengre levetid og miljøbelastningen reduseres. Våre medlemmer jobber også med 
reparasjon, og vi ønsker også at folk skal bli flinkere til å ta vare på det de allerede har. 
 
Det må bli like lett å selge brukte varer som det er å selge nye. I dag er det dessverre ikke 
slik. 
 
Brukthandelloven 
For å kunne drive bruktbutikk, altså kjøpe og selge brukte varer, må man søke om om 
brukthandelbevilgning fra politiet. Når man har bevilgning, er det en rekke regler man må 
følge, blant annet: 
 

 Alle varer, også varer man har mottatt gratis, må føres i protokoll med dato, 
beskrivelse, adresse og informasjon om legitimasjon til selger. Varene må 
merkes med nummer. 

 Etter innkjøp må varene oppbevares i 14 dager. De kan ikke selges eller 
repareres i denne perioden. 

 Bevilgningen er knyttet til enkeltpersoner. Du kan da i utgangspunktet ikke ha 
en vikar i butikken hvis denne personen ikke også har fått bevilgning. 

 
De siste årene har det dukket opp flere eksempler på bruktbutikker som starter opp, men 
raskt blir truet med å måtte stenge på grunn av manglende bevilgning. Store kommersielle 
aktører som selger nyprodusert sportsutstyr, elektronikk eller annet, har også ønsket å tilby 
sine kunder brukte varer. På grunn av krav til protokollføring og 14 dagers karantene er det 
lett å gi opp, da det blir for ressurskrevende. Dette tyder på at loven er i utakt med hvordan 
folk tenker om hva som skal til for å starte og drive bruktbutikk. Hvorfor skal man måtte søke 
om å få lov til å selge brukte varer, når man ikke trenger å gjøre det for tilsvarende nye 
varer? 
 
Formålet med loven er å forebygge omsetning av stjålne eller ulovlig mottatte gjenstander og 
å lette politiets arbeid med å oppspore slike gjenstander. Det er et viktig formål, men våre 
medlemmer opplever ikke at det gjøres forsøk på å selge oss tyvegods. Det burde være 
unødvendig å si, men vi har heller ingen kriminelle intensjoner selv. Ingen av våre 
medlemmer har opplevd at politiet har tatt kontakt i forbindelse med etterforskning. Vi stiller 
derfor spørsmål ved hvorfor vi må føre hver vare inn i brukthandelprotokollen i det store og 
det hele, hvis den aldri brukes. 
 
Politiet krever at vi fører opp alle innkjøp i protokollen. De aller fleste har krav om å føre 
protokollen på papir. Det spiller ingen rolle hvilken type vare eller innkjøpsverdi det er snakk 
om, også varer som vi tar imot gratis må føres opp. 
 
I desember 2022 kom en tolkningsuttalelse fra Nærings- og fiskeridepartementet som unntar 
frivillig virksomhet fra brukthandelregelverket. Andre store aktører, som ikke driver frivillig, 
men som tar imot varer gratis, har lenge kunnet søke om å få fritak fra å føre protokoll. 
Dersom en person leverer inn en vare til en butikk drevet av frivillige, og en kommersiell 



butikk deretter kjøper denne, må den kommersielle butikken føre opp varen i protokollen og 
vente 14 dager før den kan selges. Hvorfor blir slike varer plutselig potensielt tyvegods i det 
en kommersiell butikk kjøper fra en butikk drevet av frivillige? 
 
Vi ønsker oss en tilsvarende forenkling også for kommersielle aktører. Mer gjenbruk og 
reparasjon kan ikke være noe man overlater til frivilligheten å løse. Vi bør ikke ha et 
regelverk som forhindrer nyvinning i bransjen og vanskeliggjør kommersiell aktivitet. 
 
MVA 
Det er i utgangspunktet 25 % MVA på brukte varer. Ved salg av brukte varer kan man 
imidlertid bruke avansesystemet, som gjør at man kan kalkulere 25% MVA bare på 
fortjeneste på varen ved videresalg. Kravene til dokumentasjon i avansesystemet er i stor 
grad overlappende med kravene til brukthandelprotokoll. Dette skaper unødvendig 
administrasjon for bruktforhandlere. 
 
Både NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift og NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem 
anbefaler at fritak og lave satser i merverdiavgiften oppheves, slik at alle varer og tjenester 
står overfor den samme satsen på 25 %. 
 
Oslo Brukthandelforening mener at det bør innføres et tosats-system bestående av 25/12% 
og at muligheten for 12% ikke bør utfases slik de to NOU-ene legger opp til. 
 
På den måten vil brukte varer inngå i et tosatssystem og ikke ha en særmoms slik det er i 
dag, samtidig som man vil stimulere til gjenbruk og sirkulær økonomi. 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Audun Rundberg 
 
Leder 
Oslo brukthandelforening 


