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Miljødirektoratet 
Postboks 5672  
7485 Trondheim 
 
Oversendt pr. e-post 
 
Deres ref.:   Vår ref.: Roar Hansen Dato: 01.12.20 

     

Vedr.: Høringsuttalelse vedr. Avfallsplan 2020-2025 (vedlegg om farlig avfall) 

 

 

Det vises til Miljødirektoratets høringsutkast til «Avfallsplan 2020-2025. Vedlegg om farlig 

avfall».  

 

1. Innledning 

Vi er innforstått med at planen er utarbeidet i samsvar med artikkel 28 i rammedirektivet for 

avfall, og at statusbeskrivelser er vesentlig og viktig del av planverket «Avfallsplan 2020-

2025», som angjeldende vedlegg om farlig avfall hører inn under. Vi henviser nettopp til 

«Avfallsplan 2020-2025 og kapittelet «Innledning» (s. 4) i dette dokumentet. Herfra siteres:  

 

«Når det gjelder farlig avfall, beskriver denne planen utelukkende dagens status. Fremtidige 

løsninger for farlig avfall vil presenteres senere i et eget vedlegg.» 

 

Med dette som utgangspunkt, hadde NFFA forventet et vedlegg om farlig avfall som i 

betydelig sterkere grad var preget av initiativer, ikke minst basert på de betydelige mengder 

kunnskap som nå foreligger innen farlig avfallsfeltet. Vi mener direktoratet – i planverk som 

dette – må nyttiggjøre seg og omsette i praksis foreliggende og ferske utredninger, 

konsulentrapporter, analyser, statistikker, fremskrivninger samt vurderinger som regjeringens 

ekspertutvalg om farlig avfall har gjort. Vi kan ikke se at dette er tilfelle, og utkastet fremstår 

følgelig utelukkende som en status- og situasjonsbeskrivelse uten initiativ innen området.  

 

Med dette innledende bakteppet, er våre utdypende kommentarer som følger.  

 

2. Tilfreds med fokus på at miljøgifter skal ut av kretsløpet samt farlig avfallskjedens 

betydning. 

NFFA er tilfreds med at vedlegget uttrykker at myndighetenes fokus er å bringe miljøgifter ut 

av kretsløpet, og dessuten erkjenner farlig avfallskjedens avgjørende betydning for dette. 

Videre anser NFFA at vedlegget er balansert og realitetsorientert bl.a. hva gjelder 

ambisjonene om materialgjenvinning og det fortsatte behovet for trygge 

sluttbehandlingsløsninger. 
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3. Myndighetene må nyttiggjøre seg foreliggende kunnskapsmengde 

Vårt hovedanliggende er imidlertid at dokumentet neppe kan sies å uttrykke en plan for 

myndighetenes ambisjoner innen farlig avfallsområdet frem mot 2025. NFFAs forventing var 

at dette dokumentet skulle inneholde initiativ og tilrettelegginger basert på den betydelig 

faktabaserte kunnskapsmengde som nå foreligger om farlig avfallsfeltet. Vi baserte denne 

forhåpningen også på at direktoratet i samråd med Klima -og miljødepartementet valgte å 

utsette omtalen av farlig avfall i «Nasjonal avfallsplan 2020-2025 og 

avfallsforebyggingsprogram» inntil Ekspertutvalget om farlig avfall hadde avlagt sin rapport 

(1. november 2019).  

 

4. En plan må kunne inneholde initiativ og tilrettelegginger uten å bli «politisk». 

Vi merker oss direktoratets bemerkning i høringsdokumentene om at: «Innspill om ny 

avfallspolitikk vil ikke tas inn i endelig avfallsplan og avfallsforebyggingsprogram, siden 

politikk ikke er del av avfallsplanen, men dekkes av stortingsmeldinger og nasjonale 

strategier». Selv med denne beskrankningen mener NFFA at «Nasjonal avfallsplan og 

forebyggingsprogram 2020-2025. Vedlegg om farlig avfall» burde inneholdt ambisjoner, 

initiativ og tilrettelegginger som kunne gi farlig avfallsaktørene – både avfallsprodusenter og 

de som håndterer farlig avfall – konkrete innspill og avklaringer fra myndighetshold. Dette 

bl.a. i form av tydeligere rammebetingelser, gjøre tilrettelegginger samt fremholde forhold så 

konkrete at bransjen og andre aktører kan drive FoU, gjøre investeringer og foreta andre 

tiltak i tråd med myndighetsstrategien. Dette kunne eksempelvis være: 

 

- Forslag om endringer i tillatelser slik at disse underbygger mulighetene for trygg 

ressursutnyttelse 

- Avskaffe hindringer for å etablere nye anlegg for mottak, behandling, 

sluttdisponering og bruk av nyttige elementer i farlig avfall 

- Initiativ for å videreutvikle kriteriene for «end of waste» 

- Fastsette tidspunkt for videreutvikling av Avfallsdeklarering.no 

- Gjennomgå klassifiseringssystemet for farlig avfall for å forebygge 

uhensiktsmessig sammenblanding og legge til rette for økt gjenvinning.  

 

5. Offentlig ordskifte og politiske beslutningsprosesser trenger proaktive fagmyndigheter 

Utledet av ovenstående, kan vi ikke se at tilrettelegginger, avklaringer og initiativ trenger å 

bryte med fagdirektoratets rolle vis avis den rolle nasjonale strategier og politiske 

beslutningsprosesser har. Vi vil snarere påpeke at det offentlige ordskiftet og de politiske 

beslutningsprosesser lokalt og sentralt de siste årene har vært skadelidende av 

fagmyndighetenes tilbaketrukne rolle som tilrettelegger, premissgiver og forslagsstiller. Et 

eksempel i så måte er prosessen for etablering av nasjonal deponikapasitet for behandlet 

farlig avfall. Denne prosessen har avdekket forhold som kan ha allmenngyldighet innen hele 

avfallsfeltet, og som trenger å påpekes av fagdirektoratet – også med tanke på at konkrete 

tiltak kan være berettiget. Stikkord i sammenhengen kan bl.a. være:  

 

- Den teknologiske utfordringen med å hindre at miljøfarlige stoffer fanges opp og 

uskadeliggjøres i stedet for på ny å introduseres i kretsløpet 

- Grunnleggende betingelser for at nye markeder for sekundære råvarer skal kunne 

etableres, herunder råvarepriser, etterspørsel, manglende standarder og 

kravspesifikasjoner knyttet til kvaliteten på slike sekundære råvarer   
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- Produksjonsleddets innflytelse på avfallsforebygging og tilrettelegging for en sirkulær 

økonomi  

- Manglende samspill mellom produkt- og kjemikalieregelverket og avfallslovgivningen 

- Endring i innretningen på tillatelser slik at disse ikke kun begrenser forurensningsfare, 

men også ivaretar ambisjonen om ressursutnyttelse 

- Tilrettelegging for at prosesser knyttet til etablering- og utbygging av håndterings- og 

behandlingsanlegg for farlig avfall er effektive, og ikke undergraver investeringsvilje 

hos aktørene samt beslutningsevnen til myndighetene   

 

Oppsummering: 

Utledet av ovenstående ber Norsk forening for farlig avfall (NFFA) at det i «Avfallsplan 2020-

2025. Vedlegg om farlig avfall» innarbeides en referanse også til relevante, konkrete tiltak.  

Tiltakene bør sorteres alt ettersom de er innenfor Miljødirektorats handlingsramme, mandat 

og kompetanse, eller er initiativ som fordrer politiske avklaringer og eventuelt inngår som del 

av overordnet, nasjonalt og strategisk planverk.     

 

NFFA vil nok en gang understreke at aktører og virksomheter med rolle innenfor håndtering 

av farlig avfall trenger at Miljødirektoratets fagekspertise og handlingsevne kommer til uttrykk 

i et dokument av så stor viktighet som «Avfallsplan 2020-2025. Vedlegg om farlig avfall». Det 

er avgjørende for en god avfallspolitikk og -praksis at Miljødirektoratet aktivt gir miljøfaglige 

råd. Denne rollen – også overfor overordnet myndighet og politiske organer – er utvilsom og 

legitim. 

 

En proaktiv «Avfallsplan 2020-2025. Vedlegg om farlig avfall» innrettet slik som referert 

ovenfor, kunne gi viktige bidrag og konkrete faginnspill også i sammenheng med 

regjeringens strategi for sirkulærøkonomi, som nå er varslet å komme først våren 2021 og 

med stortingsbehandling deretter.  

  

 
Vennlig hilsen på vegne av 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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