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Miljødirektoratet 
Postboks 5672 Sluppen,  

7485 Trondheim 

 

Att.: Marit Kjeldby 

 
Oversendt pr. e-post 
 
Deres ref.: Vår ref.: Roar Hansen Dato: 16.03.2020 

     

Vedr.: Behov for midlertidig aksept på særskilte vilkår for fleksibilitet i praksis   

__________________________________________________________________ 

  
Avfallsbransjen er av myndighetene definert som kritisk samfunnsfunksjon. Dette gjelder 
innsamling og håndtering av husholdningsavfall, men også store mengder industriavfall 
hvorav også betydelige tonnasjer i kategorien farlig avfall og risiko- og smittefarlig avfall.  Vår 
henvendelse til Miljødirektoratet fremmes fordi det er behov for umiddelbare avklaringer for 
de virksomheter som har tillatelser fra Fylkesmannen og / eller Miljødirektoratet. Avklaringer 
og forslag til tilsynsmyndighetenes tilbakemelding er som følger:  
  

1. Vi ber om en første tilbakemelding fra Miljødirektoratet hvor det på generelt grunnlag 
gis aksept for nødvendig fleksibilitet i 1) praktisering av virksomhetenes gjeldende 
tillatelser og 2) kravet om garantistillelser. De begrensinger som begge ordninger 
pålegger virksomheter som mottar, lagrer og behandler farlig avfall, kan skape 
uheldige situasjoner og øke konsekvensene av den pågående samfunnskrisen, bl.a. 
ved at nødvendig industriproduksjon opplever unødvendige hindringer. Vi ber om at 
spesielt mengdebegrensninger hva gjelder mottak og lagring midlertidig aksepteres 
overskredet ut fra en begrunnet nødvendighets- og risikoanalyse som dokumenteres 
og tilgjengeliggjøres for myndighetene i form av avviksmeldinger.  

  
Begrunnelse: Det må aksepteres at aktørene innen avfallsområdet er i unntakstilstand. 
Opprettholdelse av mottak- og behandlingskapasitet for farlig avfall og annet risikoavfall må 
prioriteres fremfor overholdelse av begrensninger i sine tillatelser. Funksjonsevne og 
utøvelse av samfunnsfunksjon er viktigst, selvsagt betinget av ivaretakelse av et generelt 
aktsomhetskrav, slik at bl.a. risiko for akutt forurensning samt hensynet til mennesker og 
miljø ikke tilsidesettes eller settes i fare i uforsvarlig grad. 
 

2. Miljødirektoratet må gjøre en vurdering og gi bransjen tilbakemelding hva gjelder 
ubetjente mottak / miljøstasjoner for farlig avfall. 

 
Begrunnelse: Risikoen ved disse anordningene øker nå i betydelig grad ved at i tillegg 
smitte- og risikoavfall kan bli hensatt ukontrollert sammen med annet avfall. Vi ber om at 
fylkesmennene / kommunene instrueres i at ubetjente mottak / miljøstasjoner stenges, og at 
publikum henvises til betjente mottak. 
 

3. Hva gjelder spesielt smittefarlig avfall: Foruten kommentarene i punkt 2 ovenfor, ber 
vi om at Miljødirektoratet spesielt omtaler håndtering av denne avfallsfraksjonen i 
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pågående situasjon. Vi ber vurdert midlertidige tillatelser for mottak og mellomlagring, 
selvsagt underlagt risikovurdering og forskriftsmessig emballering.  

 
Begrunnelse: Det er forventet at disse avfallsmengdene øker betydelig. Lik praksis blant 
fylkesmennene er påkrevd. Fylkesmannen i Innlandet har visstnok åpnet for midlertidige 
tillatelser for mottak etter en risikovurdering. Våre medlemmer opplever økt antall 
henvendelser, spesielt fra aktører som vanligvis ikke genererer smittefarlig avfall og som i 
nåsituasjon blir produsent av avfallstypen. Forbrenningsanleggenes kapasitet for mottak, 
mellomlagring og destruksjon må sikres – eventuelt ved innføring av midlertidige 
rammevilkår slik beskrevet i vårt innspill. 
  
Sluttord: Med bakgrunn av ovenstående ber vi om at aktørene som skal tilse at farlig avfall 
ikke kommer på avveie, får midlertidige rammebetingelser som ikke hindrer funksjonsevnen 
grunnet frykt for umiddelbare eller senere konsekvenser for virksomheten. Vi ber 
Miljødirektoratet som overordnet tilsynsmyndighet for våre medlemmer, formulere en 
tilbakemelding som gir aktørene trygghet for å kunne opprettholde nødvendig funksjonsevne 
under de rådende helt ekstraordinære omstendighetene.  
 
 
Vennlig hilsen  
Norsk forening for farlig avfall (NFFA)  
 
 

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