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HØRING  - UTKAST TIL  ENDRING I FORSKRIFT OM HANDEL MED BRUKTE OG
KASSERTE TING

Maskinentreprenørenes  Forbund (MEF) viser til departementets  høringsbrev med Høringsnotat av
16.12.2005.

MEF er,  som  andre bransjeorganisasjoner for gjenvinningsbransjen ,  opptatt  av at aktørene har et godt og
relevant regelverk å følge ,  og at dette etterleves .  Forskrift om handlesverksemd med brukte eller kasse rte
ting mv.(FOR 1999-12-22 nr 1379)  har vært  lempelig  anvendt av bransjen og kontrollmyndighetene fordi
regelverket har vært  uegnet og til dels motstridende med annet miljøregelverk.

Det som kjennertegner "varestrømmen" i gjenvinningsbransjen er at aktørene henter avfall, kasserte
løsøregjenstander eller stoffer, mot en godtgjørelse. Avfallet sorteres etter ulike stoffer og fraksjoner eller
behandlingsform, og leverer dette videre i form av salg eller at det må betales for å videre håndtering.
Behandlingsformen kan enten være materialgjenvinning eller sluttbehandling i form av energigjenvinning
eller deponering. Verdiskapningen i denne strømmen bestemmes av etterspørselen i markedet. Aktørene
som driver med industriellgjenvinning driver normalt ikke med kjøp og salg av gjenstander for ombruk.
Vi ser oss derfor fornøyd med endringene i § 12 bokstav c.

Til § 1
Vi finner uhensiktsmessig at bedrifter som ikke driver med kjøp og salg av brukte gjenstander til ombruk
eller edle metaller ,  må ha løyve.

Til  § 3
En rekke gjenvinningsbedrifter har sin virksomhet over store deler av landet. Derfor vil det være
hensiktsmessig å forholde seg kun til ett politidistrikt for så vel førstegangs søknad som for endring
og/eller fornyelse.

Det fremgår av første ledd at politiet skal sende kopi av løyvet til kommunen. Vi kan ikke se av
høringsnotatet at det er diskutert hvorfor eller hvilken instans i kommunen som skal ha dette. Hvorfor
denne rutinen, og gjøres dette også ved fornyelse og endringer?
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Til § 6
Vi har ingen kommentar til varighetsperioden på 4 år. Mens vi gir vår støtte til at søke- og
fornyingsprosessene må være så enkle som mulig.

Til 7
Presiseringen virker uhensiktsmessig så lenge tilsvarende er att inn i §6.

Til § 9
Gjenvinningsbedriftene, slik vi har beskrevet dem foran, forholder  seg til  "seljarar" som oppdragsgivere
og kunder.

Til §§ 10 og 11
Vi ser oss fornøy med at disse §§ ikke gjøres gjeldende for gjenvinningsbedrifter. En liggetid på 14 dager
ville, for flere fraksjonener, være et brudd på konsesjonen fra fylkesmannen.

Til § 12
Unntaket bør også omfatte § 13.

Til § 12 bokstav c
Leddet bør inneholde begrepet  sluttbehandling i form av brenning eller deponering.

Vi ser med forventning på de kommende endringene og stiller oss tilgjengelige for ytterligere innspill.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som
representerer ca. 1.725 små, mellomstore og store bedrifter med mer enn 19.000 arbeidstakere.
Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer
også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter
medlemsbedriftene for rundt 26 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt en
egen avtale på miljøområdet, og mange av medlemsbedriftene har tariffavtale med Norsk
Arbeidsmandsforbund og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO.
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