
MEF og NFFAs initiativ til omdømmearbeid i avfall- og gjenvinningsbransjen:

Øke kunnskapen om 
miljøgiftene og gi det farlige avfallet 

plass i sirkulærøkonomien

Sverre Huse-Fagerli (MEF) og Roar Hansen (NFFA)

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Folk flest trenger en realitetsorientering:

Skremmende mangel på kunnskap 

om miljøgiftenes standhaftighet,                            

overlevelsesevne og kjemikalieindustriens ufrivillige, 

men dokumenterte 

rolle som giftprodusent         

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Farlig avfallshistorien:

Forteller oss om fremtiden

❑ Kjemiindustrien finner opp ett nytt kjemikalie hvert 3. sekund

❑ Forbudte stoffer har alltid blitt erstattet av stoffer vi vet mindre om miljøvirkningene av

❑ Tok over 20 år før det ble slått alarm om PCB. Over 100 år før asbest ble forbudt (produseres   

fortsatt i visse land)

❑ Mange stoffer blir dokumentert som SVHC først etter mange år (Substances of Very High Concern)

❑ Noen av oss husker hvordan DDT ble markedsført og anbefalt (er nå blant de 12 verste

miljøgiftene)

Ref.: Eirik Wærner på møte i 

Bellonas miljøforum

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Hvorfor farlig 

avfallsaktørene kommer 

til å trenges i 

uoverskuelig framtid

Ref.: Eirik Wærner på møte i 

Bellonas miljøforum

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Stadig ny kunnskap om «ufarlige» 
erstatningsstoffer

Dekloran pluss = erstatning for dekaBDE

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Ethel Forsberg, tidligere gen.dir. i 
Kemikalieinspektionen

“Kjemiindustrien utsetter oss og kommende

generasjoner for et fullskala forsøk, uten å

informere oss. Dette ligner mer en tikkende

bombe enn en alarmklokke” 

Ethel Forsberg

Ref.: Eirik Wærner på møte i 

Bellonas miljøforum

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Kompetanse, håndterings- og behandlingssystemer for farlig avfall:

Er en forutsetning for en renere verden 

❑ Publikum er ikke nok opplyst om farlig avfall, miljøgifter og materialkompleksitet

▪ Avfall med farlig stoffer skal ikke gjenvinnes

▪ Farlig avfallsmengdene som må håndteres, behandles, forbrennes eller på andre 
måter destrueres vil øke 

▪ Økning i mengdene er bra, fordi: Blir identifisert, fanget, forsvarlig håndtert og tatt 
ut av kretsløpet

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


Nå-situasjonen:

Omdømme preget av:

❑ Tilfeldigheter

❑ Skepsis

❑ Kunnskapsmangel

❑ Bransjen er preget av miljøidealisme og ikke industriell tilnærming

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


MEF og NFFAs omdømmeutspill:

Aktørene må stå sammen!

Dette tar vi nå  initiativ til å diskutere med andre bransjeforeninger og interessenter: 

➢ Hvordan skal vi påvirke samfunnet til å sette miljøgifter inn i et fremtidsperspektiv

➢ Hvordan skal vi gjøre det farlige avfallet med miljøgifter som del av sirkulærøkonomien

➢ Hvordan skal vi få samfunnet til å ta lærdom av det farlige avfallet historie 

➢ Hvordan skal vi bekjempe naivitet, ukunnskap og feilinformasjon

➢ Hvordan skal avfallsaktørene få aksept som rådgiver for de som produserer produkter

➢ Hvordan skal vi bli mer aktiv i samfunnsdebatten  

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside


MEF og NFFAs omdømmeutspill

❑ Utkast til omdømmedokument er utarbeidet

❑ Rundebordskonferanse i Bellonas miljøforum

❑ Diskusjon med bransjens aktører

❑ Organisering og aktivitetsplan høst 2019

http://www.mef.no/ikbViewer/page/mef/startside

