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Til:    Miljødirektoratet 
Fra:    NFFA 
Vedr.:  Innspill til «hasteforskrift» forårsaket av korona-situasjonens konsekvens 

innen avfallsområdet.   
Dato:    18.03.2020 
 
 

 

Nedenfor følger momenter som oppfattes nødvendig regulert i en påtenkt «midlertidig forskrift». 
Momentene er basert på innspill fra den brede representasjon i NFFAs medlemsmasse, d.v.s. 
verdikjeden fra farlig avfall og relaterte avfallsfraksjoner oppstår til det sluttdisponeres i inn- eller 
utland.  
  
  
Momentene er referert i ikke-prioritert rekkefølge. NB: Forhold meldt nedenfor kan berøre 
myndighets- og kompetanseområdene til DSB, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og 
Arbeidstilsynet. Vi oppfordrer sterkt Miljødirektoratet om å innta koordinerende rolle og at 
midlertidig forskrift tilpasses tverrgående interesser og krav fra direktoratene. 
 
Vi oppfatter at Miljødirektoratet vurderer midlertidige endringer i den enkeltes tillatelse som 
alternativ til forskrift. Vi anser forskrift som mest målrettet virkemiddel ut fra hensiktsmessighet, 
hensyntatt like konkurranseforhold samt for å unngå usikkerhet og sikre effektiv gjennomføring av 
avfallshåndtering. 
 
Våre viktigste innspill til utarbeidelse av påtenkt «midlertidig forskrift» er: 
 
1. Mulighet til å lagre andre typer og større mengde av avfallsfraksjoner enn det som er angitt i 

tillatelsene og lagt til grunn også i garantiberegningsgrunnlaget. Muligheten må gjelde i gitt tid 
etter at samfunnet er i normalsituasjon slik at lagre kan reduseres mest mulig kontrollert. 

2. Mulighet til ekstern lagring av farlig avfall f.eks. inntil 6 måneder uten at det foreligger 
bankgaranti knyttet til den eksterne lagringen.  

3. Mulighet for å lagre lavradioaktivt avfall uten lagringstillatelse, såfremt at alle andre krav til 
lagring av lavradioaktivt avfall er overholdt. 

4. 24-timersfristen må tillates fraveket.  Det refereres til bestemmelsen om at: Når farlig avfall 
transporteres til den som etter § 11-6 og § 11-7 kan håndtere avfallet, skal det videreleveres uten 
opphold på mer enn 24 timer. Denne fristen kan bli svært utfordrende å overholde under de 
omstendigheter som gjelder. 

5. Hva gjelder spesielt grensekryssende transport av avfall, herunder farlig avfall, smittefarlig avfall 
og spesialavfall  

- Akseptere alternativ grenseovergang så lenge eksportør / importør melder fra før 
transport starter 

- Akseptere andre transportører selv om de ikke er godkjent i import / 
eksporttillatelsen så lenge eksportør/importør melder fra om dette før transport 
starter 

6. Svarfrister gitt av Miljødirektoratet, DSB, DSA og Fylkesmannen på pågående saker kan utsettes. 
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Øvrige forhold: 
 

- Vi legger ellers til grunn at det skjer hurtigbehandling av søknader i direktoratet eller hos 
Fylkesmannen i de tilfeller det må fattes enkeltvedtak og midlertidig forskrift ikke er 
dekkende. 

 
- Vi ber om at krav som ikke er kritiske eller fundert i ambisjoner og langsiktige målsettinger 

innen avfalls- og gjenvinningsområdet midlertidig fravikes. Herunder bør også praktiseres 
midlertidige lempninger i arbeidstidsrestriksjoner og krav gitt i forskrift om industrivern. 
Behovet for dette fremtvinges av midlertidige bemanningsreduksjoner / fravær av personell i 
virksomhetene. 

 
- Kommunenes lovpålagte plikt til å opprettholde tilbud til befolkningen om å kunne levere 

farlig avfall på gjenvinningsstasjonene må omtales i «hasteforskrift».  
 

 
 
 
Vennlig hilsen på vegne av styret i Norsk forening for farlig avfall (NFFA)  
 

 
Roar Hansen 
Generalsekretær  
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