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Vedr.: Opprettelse av ekspertutvalg til vurdering av fremtidens behandling av farlig 

avfall i Norge, muligheter for avfallsreduksjon og gjenvinning.   

 

 

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er eneste bransjeforening i Norge med fokus 
utelukkende på farlig avfall. Vi representerer nær 120 virksomheter som genererer, håndterer 
og industrielt behandler alle fraksjoner farlig avfall. 
 
Vi registrerer miljøministerens beslutning om opprettelse av ekspertutvalg med formål å 
utrede fremtidige behandlingsmetoder for farlig avfall, og ikke minst mulighetene for 
reduksjon samt gjenvinning av nyttige bestanddeler i det farlige avfallet. 
 
Vår forening har de siste månedene gitt Miljødirektoratet uttalelser til to konsulentutredninger 
relatert til samme tema («InErgeo-rapporten» samt «Bergfald-rapporten»). Begge disse 
utredningene påpeker mulighetene, men også kompleksiteten, de langsiktige perspektivene, 
investeringsbehovene samt de ulike forutsetninger som må ligge til grunn for 
avfallsreduksjon og ikke minst gjenvinning. Markedsbehov, forbrukeraksept og reelle og 
dokumenterte miljøgevinster er blant kriteriene. 
 
NFFA ser med forventing frem til ekspertutvalgets konklusjoner, og deler selvsagt 
myndighetenes ambisjoner om både avfallsreduksjon og økt gjenvinning innen farlig 
avfallsområdet. Flere av våre medlemmer bruker betydelige ressurser for å utrede 
gjenvinningspotensialer. Hva gjelder reduksjon av mengder generert farlig avfall, er selvsagt 
dette et anliggende som vedkommer avfallsproduserende industri mer enn aktører som 
håndterer og besitter behandlingsløsninger for avfall.  
 
For å sikre realistiske, konkrete og bærekraftige konklusjoner og anvisninger,anser vi 
ekspertutvalgets sammensetting som vesentlig. Vi håper derfor bl.a. følgende områder blir 
representert i utvalget, spesielt hva gjelder gjenvinningsperspektivet: 
 

- Industriell kompetanse og erfaring 
- Innsikt i global nåværende og fremtidig råvaresituasjon 
- Pris og markedsmekanismer i sammenhengen 
- Dybdekompetanse om farlig avfallsfraksjonenes kjemiske sammensetting 
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- Relevante juridiske og andre forhold i norsk og internasjonalt regelverk som hindrer 
og / eller kan tilrettelegge for gjenvinning og «produktifisering» av fraksjoner i farlig 
avfall 

- Gjenvinning på industrielt nivå, ikke kun i laboratorieskala 
 
Vi ber om at disse kompetanseområdene blir representert i ekspertutvalget, og vil be om å få 
vurdert om NFFA kan ha observatør- eller referanserolle for utvalget.   
 
 
 
Vennlig hilsen  
Norsk forening for farlig avfall (NFFA)  

 
Roar Hansen 
Generalsekretær  
 
Om Norsk forening for farlig avfall (NFFA): Vi organiserer nær 120 små og store aktører innen håndtering av farlig 
avfall. Våre medlemmer representerer over 80 prosent av de deklarerte mengdene farlig avfall i Norge. Våre 
medlemmer finnes i hele verdikjeden – fra de som genererer farlig avfall til de som transporterer, lagrer, 
behandler og eksporterer. 
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