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Vedr.: Høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport om farlig avfall   

 

 

Bakgrunn   
Norsk forening for farlig avfall (NFFA) er eneste bransjeforening i Norge med fokus 
utelukkende på farlig avfall. Vi representerer 120 virksomheter som genererer, håndterer og 
industrielt behandler alle fraksjoner farlig avfall. 
 
Vår bransjeforening har i flere sammenhenger – både under utvalgets arbeid og etter 
rapportens fremleggelse – tilkjennegitt innspill og kommentarer. Det samme har en rekke 
fagmiljøer og interesseorganisasjoner av ulik karakter. Siste møte med statlig myndighet ble 
gjennomført 5. desember 2019. Til stede denne gang var både næringsminister og klima- og 
miljøminister.  
 
NFFA har mottatt invitasjon til oppfølgingsmøte med de samme ministre 15. januar 2020.  
 
Anmodning 
Staten er en avgjørende tilrettelegger og interessent, og det må nå tas en beslutning slik at 
en robust behandlingskapasitet for uorganisk farlig avfall i Norge sikres tidsnok. Prosessen 
er allerede på overtid og eventuell usikkerhet knyttet til fremtidige tonnasjer, 
gjenvinningspotensiale m.v. må ikke forsinke en beslutning ytterligere. NFFA understreker 
alvoret i situasjonen, og at en viktig del av samfunnets infrastruktur kan komme i en kritisk 
situasjon. En slik kritisk situasjon kan inntreffe også før Langøya-deponiets avslutning, 
anslått til 2024.  
 
NFFAs oppfatning er at ansvarlig statsråd ikke kan forvente ytterligere grunnlag som 
beslutning for departementets engasjement i saken – d.v.s. utover ekspertutvalgets rapport, 
foreliggende konsulentutredning samt også Miljødirektoratets svar av 3. juni 2019 på 
oppdrag fra Klima- og miljødepartementet («Muligheter for å begrense mengden farlig avfall 
som oppstår og å øke materialgjenvinningen av det farlige avfallet»).  
 
Staten må derfor snarest inngå aktiv multilateral dialog med de aktørene som mest 
sannsynlig kan løse den fastlåste situasjonen. 
 
Det er nå svært viktig både å sikre nasjonale interesser og sørge for å innfri internasjonale 
forpliktelser.  
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Momenter som underbygger behovet for umiddelbare myndighetsbeslutninger 
Behovet for farlig behandlings- og deponikapasitet for uorganisk farlig avfall er dokumentert. 
Dette uavhengig av usikkerhet om tonnasjene vil reduseres eller økes i fremtiden. Et «føre 
var»-prinsipp må gjøres gjeldende. Nærings- og miljømyndighetene må tilrettelegge for at 
motiverte aktører på like konkurransevilkår kan realisere sine planer.  
 
Det er grunn til å merke seg at det er aktørene selv som eksponerer seg for økonomisk og 
forretningsmessig risiko i en situasjon preget av usikkerhet og utfordringer.  
 
Et farlig avfallsdeponi er en forutsetning for sirkulær økonomi, og bidrar til at uønskede 
kjemiske og andre stoffer tas ut av kretsløpet på trygg måte i et evighetsperspektiv. 
 
Vi deler utvalgets konklusjon om at heller ikke de gjenvinningsløsninger som hittil er 
beskrevet får vesentlig betydning for fremtidig deponibehov.  NFFA vil spesielt påpeke 
henvise til ekspertutvalgets vurdering: At «gjenvinning med vesentlig effekt på 
deponibehovet», vil få et «gjennombrudd» først «kanskje i 2035».  
 
Vi vil henvise til de utfordringer norske avfallsenergigjenvinningsanlegg har meldt (gjeldende 
trolig også svenske og danske) dersom behandlings- og deponikapasitet ikke er etablert 
tidsnok. Aske fra disse anleggene leveres i dag til NOAH Langøya, og en stans i leveranse 
dit vil kunne medføre stans og påfølgende opphopning av betydelige mengder avfall fra 
husholdningene samt flyveaske. I tillegg vil det oppstå store driftsforstyrrelser også for 
produksjonsindustrien. Også de miljømessige konsekvenser er åpenbare, og viser hvilken 
kritisk del av norsk infrastruktur som behandlings- og deponikapasitet for farlig avfall 
representerer. 
 
Arbeidsplasser og investeringsvilje i en stadig mer kompetansekrevende behandlingsindustri 
for farlig avfall vil også kunne lide i betydelig grad under en fortsatt uavklart situasjon. 
 
At staten nå kjenner sitt ansvar og evner å ta avgjørelser er derfor helt avgjørende.  
 
Vedr. lokalisering 
NFFA har ikke bakgrunn for å ta stilling til lokaliseringsspørsmålet. Vi observerer imidlertid at 
både ekspertutvalgets rapport og momenter som fremkom i møtet 5. desember, underbygger 
behov for multilateral dialog mellom de aktørene som er avgjørende for etablering av ny 
kapasitet innen nødvendig tid.   
 
Vi ber myndighetene merke seg følgende momenter avgjørende for tidsnok etablering av 
behandlings- og deponikapasitet. Dette er momenter som etter vårt syn ikke hensyntas i 
ekspertutvalgets rapport:  
 

• Behovet (kravene) om å etablere forbehandling av farlig avfall slik at deponering kan 
skje uten miljøkonsekvenser i et «evighetsperspektiv». 

• Det kompetansemiljøet (i form av dokumentasjon og størrelse) som etablering og drift 
av moderne, trygge farlig avfallsdeponier krever. 

• Tidsperspektivet, d.v.s. forundersøkelser og dokumentasjon, myndighetsprosesser, 
lokale avklaringer og aksepter, entreprenør- og byggearbeid, etablering av 
organisasjon som innfrir krav til dokumentert kompetanse og erfaring. 

 
Ekspertutvalgets rapport påpeker at utvalget har lagt liten vekt på lokal motstand mot 
deponietablering. NFFA ber staten ha den samme innstillingen. Det må legges objektive 
kriterier og fakta til grunn, d.v.s. storsamfunnets behov, risikovurderinger og annen faglig 
dokumentasjon.  
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Avfallshåndtering og installasjoner knyttet til dette samfunnskritiske oppdraget, skaper 
negative assosiasjoner i befolkningen. Dette til tross for en økende miljøbevissthet i 
samfunnet. Det er påkrevd at staten aktivt framsnakker nødvendigheten av 
kompetansemiljøer og anlegg som håndterer og ufarliggjør avfall det ikke er ønskelig eller 
mulig å gjenvinne.   
 
Sluttord 
Etablering av ny behandlings- og deponikapasitet innen Langøyas avslutning i 2024 er av 
samfunnskritisk viktighet. Om ikke kapasitet er tilgjengelig innen denne tid, er 
konsekvensene for en rekke samfunnsområder dypt alvorlige. Antydete «kortvarige» 
løsninger i påvente av eventuell reduksjon i behandlings- og deponibehovet – herunder 
eksport og midlertidige deponier – må anses urealistiske og ikke ønskelige. De representerer 
i så tilfelle en betydelig risiko.   
 
Ekspertutvalgets forslag til virkemidler for å stimulere farlig avfallsreduksjon samt gjenvinning 
av nyttige stoffer i farlig avfallsfraksjonene, er konstruktive. NFFA forventer at disse vil bli 
konkretisert i bebudet Stortingsmelding våren 2020 om sirkulær økonomi. 
 
Myndighetsbeslutninger som skaper sikkerhet for og fremdrift i aktørenes fortsatte arbeid 
med å sikre behandlings- og deponikapasitet, haster. Som konsekvens av de forstyrrelser og 
utsettelser dette arbeidet har vært hemmet av, er det nå i tillegg påkrevd at de samme 
myndighetene følger arbeidet tett, og eventuelt med relevante midler tilser trygg fremdrift. I 
dette ligger aktivt å bidra til koordinering og konstruktiv samhandling mellom lokale og 
sentrale myndigheter, interessegrupper og befolkning.   
 
 
På vegne av styret i Norsk forening for farlig avfall (NFFA)  

     
  
Bjørn Roger Broen      Roar Hansen 
Styrets leder        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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