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Vedr.: Høringsuttalelse vedr. endringer i Avfallsforskriften 

 

 

Det vises til Miljødirektoratets høring 24.09.2019 vedrørende endringer i Avfallsforskriften 
kap. 10 og 11. 
 
NFFA er positive til at vedlegg II til Avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall blir endret slik at 
dette vedlegget ordlyds- og innholdsmessig nå tilsvarer vedlegg III til EUs rammedirektivet 
for avfall (2008/98/EF). Frem til nå har det i praksis vært enklere ved klassifiseringen av farlig 
avfall å benytte rammedirektivets vedlegg III direkte, enn å benytte seg av Avfallsforskriften 
vedlegg II. NFFA kan således slutte seg til høringsnotatet oppsummering av de økonomiske 
og administrative konsekvensene hvor følgende fremkommer: 
 

Det er positivt at Norge og EU nå har lik definisjon av miljøfarlig avfall, som er spesielt 
viktig ved grensekryssende forsendelser av avfall og for å ha like 
konkurransebetingelser for næringslivet i EUs indre marked. 

 
Delegering av myndighet til Fylkesmannen 
Hva gjelder delegering av myndighet til Fylkesmannen knyttet til behandling av farlig avfall, 
er NFFA av den oppfatning at dette ikke ønskelig av miljømessige grunner, hensynet til 
likebehandling og like konkurransevilkår. På europeisk nivå går det i klar retning av en stadig 
mer fullstendig harmonisering av avfallsregelverket mellom medlemslandene. NFFA mener 
det ikke er hensiktsmessig på et nasjonalt nivå å fragmentere myndigheten knyttet til farlig 
avfall ytterligere. NFFA kan ikke se at det er noen miljømessige grunner som taler for dette, 
og kan heller ikke se at dette er berørt av Miljødirektoratet i høringsnotatet.  
 
Det vises blant annet til at håndtering og forbrenning av farlig avfall fordrer at aktøren har en 
rekke organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak etablert. Disse er ofte omfattende og 
komplekse. For å sikre lik praksis – og dermed konkurranse på like vilkår – er det viktig at 
sluttbehandling av farlig avfall ikke delegeres fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen. 
 
Om myndighetene beslutter at tillatelser til forbrenning delegeres til Fylkesmannen, må slike 
tillatelser begrenses til impregnert trevirke og gis i tråd med standardiserte krav gitt av 
Miljødirektoratet. Dersom forbrenningsanlegg ønsker å sluttbehandle andre typer farlig avfall, 
må tillatelse gis av Miljødirektoratet.   
 
Vedr. kverning av impregnert trevirke 
Tillatelse til kverning av impregnert trevirke bør kunne delegeres til Fylkesmannen, men 
innenfor de krav og forhold Miljødirektoratet har gitt.  
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Endring av Avfallsforskriften kap. 10 om forbrenning 
Miljødirektoratets liste gjengitt i høringsdokumentene framstår tilfeldig og udokumentert. Slike 
lister er uansett kun tidsaktuelle, de refererte fraksjonenes egenskaper kan endres framover 
og ny teknologi utvikles.   
 
NFFA er derfor uenig i å etablere lister som forhåndsdefinerer farlig avfallsfraksjoner som er 
egnet for forbrenning i energigjenvinningsanlegg. Forskjellig kompetanse, tekniske 
kapasiteter og andre forhold kan medføre at anlegg for forbrenning av avfall uansett må 
gjøre en vurdering av sin egnethet til forbrenning av farlig avfall. Disse vurderingene må 
anleggene dokumentere i sine søknader overfor Miljødirektoratet. Dette gjelder eksempelvis 
kompetanse, teknologi, tiltak for å hindre uforsvarlig sammenblanding, rensegrad, 
gjenvinningsgrad, lokal bærekraft og interne systemer / HMS-rutiner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
Norsk forening for farlig avfall (NFFA)  

 
Roar Hansen 
Generalsekretær  
 
Om Norsk forening for farlig avfall (NFFA): Vi organiserer nær 130 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, mottar, lagrer, 
behandler og eksporterer. 
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