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Høring av utkast til endring i forskrift om handel med brukte og kasserte
ting
Vi viser til brev av 16.12.2005 vedrørende høring av utkast til endring i forskrift om handel
med brukte og kasserte ting.
Nærings- og handelsdepartementet foreslår å endre forskrift om handel med brukte og
kasserte ting for å legge til rette for et bedre regelverk for gjenvinningsbedrifter. Etter
Miljøverndepartementets vurdering faller en stor del av eksisterende virksomheter som anses
som gjenvinningsbedrifter utenfor forskriftens virkeområde. Departementet peker på at
forskriften først og fremst tar sikte på å regulere tradisjonell "brukthandel". Gjenvinningsbransjen er mangfoldig og bransjen kan etter departementets vurdering ikke uten videre anses

i helhet for å falle innunder forskriften. Et anlegg som smelter om metall til armeringsjern
eller destruerer miljøfarlig komponenter i elektrisk-elektronisk avfall kan etter departementets
vurdering vanskelig anses for å være brukthandel og faller derfor ikke innunder forskriftens

virkeområde. Det samme må være tilfelle for et deponi som mottar trevirke og omdanner dette
til kompost for videresalg til hager og grøntanlegg. I den grad varen skifter karakter eller blir
levert for destruksjon eller sluttbehandling på grunn av dens miljøfarlige egenskaper er det
etter departementets vurdering tvilsomt om det dreier seg om brukthandel slik at forskriften
får anvendelse. Under enhver omstendighet bør det vurderes nærmere om det er
hensiktsmessig at slike virksomheter omfattes. Departementet ønsker derfor en klargjøring på
hvilke virksomheter som er omfattet av forskriften.
Forskriften om handel med brukte og kasserte ting vil i mange tilfeller grense opp mot
avfallsforskriften. Selv om forskriften hovedsakelig er ment å regulere andre områder enn
avfall, ser vi det som hensiktsmessig at forholdet til avfallsregelverket tydeliggjøres enten i
forskriften eller i en veileder til forskriften. Begrepsbruken knyttet til avfall og kasserte
produkter bør etter departementets vurdering være i samsvar med forurensningslovens
definisjoner. Det bør også fremgå at eventuelt farlig avfall som oppstår i virksomhetene, for
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eksempel ved demontering eller reparasjon av mottatte kasserte gjenstander, skal leveres til
godkjent mottak for farlig avfall. Virksomheter som håndterer farlig avfall skal ha tillatelse
fra Statens forurensningstilsyn (SFT) eller fylkesmannen iht. § 11-6 i avfallsforskriften
kap. 11. Ved eksport og import av avfall vil regelverket om eksport/import av avfall gjelde; jf.

avfallsforskriften kap. 13. Slik eksport/import krever tillatelse fra SFT.
Under punkt 7.7 i høringsutkastet er det foreslått å gjøre et unntak for protokollføring for
mottak, kjøp og salg av gjenstander ment for industriell destruksjon/gjenvinning.
Departementet mener et slikt unntak vil være uheldig, da det vil gjøre det vanskeligere for
myndighetene å kontrollere hva en virksomhet har omsatt. Sluttbehandling av avfall er pålagt
gebyr. Et unntak for protokollføring vil dermed kunne bidra til å øke faren for at slikt avfall
havner utenfor godkjente mottaksplasser og dermed fører til negative miljøvirkninger.
For øvrig er departementet positive til en forenkling av dagens regelverk slik at ombruk av
varer blir enklest mulig for aktørene og dermed at ressursutnyttelsen øker.
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