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Doktorgrad og juridisk universitetsmiljø 

skal understøtte sirkulær økonomi innen avfall 
 

Avfall-, gjenvinning- og prosessindustriens rolle i den sirkulære økonomien vil være avhengig av 

juridisk spisskompetanse. Uten slik kompetanse vil nyttiggjøring av restprodukter og 

avfallsfraksjoner bli risikofullt, og kunne komme i konflikt med et komplisert og strengt regelverk i 

stadig utvikling. Derfor er det tatt initiativ for å etablere et juridisk fagmiljø, bygget opp gjennom 

et doktorgradsstudium finansiert av sentrale bransjeaktører. 

 

Det er Einar Bratteng – mangeårig juridisk rådgiver for Norsk forening for farlig avfall (NFFA) og 

forfatter av boken «Avfallsrett» – som har tatt initiativet, basert på oppfordring fra Senter for 

Europarett som er en del av det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Doktorgradsstudiet blir nå 

realisert ved hjelp av medlemmer av Norsk Senter for Sirkulær Økonomi (NCCE), den nasjonale 

næringsklyngen No Waste! samt NFFA.  

Juridisk forståelse viktig for industrielle ambisjoner innen sirkulær økonomi 

Ambisjonen er å etablere et juridisk universitetsmiljø som har innsikt, konsekvensforståelse og 

påvirkningskraft innenfor avfallsrett – ikke minst sett i forbindelse med den gryende sirkulære 

økonomien. 

Doktorgradsstudiet – betegnet «næringsdoktorgrad» – er nå tatt opp i doktorgradsprogrammet ved 

juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Temaet for Einar Brattengs avhandling er: «Hvordan ivaretas 

gjenvinningshensynet når avfall skal bli til nye produkter i EUs sirkulære økonomi». Temaet blir bredt 

anlagt, men med to hoveddeler: i) Redegjørelse for de generelle prinsippene som gjelder når avfall 

skal bli nye produkter og ii) konkrete avfallsfraksjoner og de vilkår som må oppfylles for at disse skal 

bli et legitimert produkt eller råvare.  

Regelverk er grunnleggende premiss 

Regelverk og jus har alltid vært en grunnleggende premiss for både etablering og vekst i avfall- og 

gjenvinningsindustrien. Både avfall- og gjenvinningsbransjen og industrien generelt vil i den sirkulære 

økonomien stå overfor en juridisk virkelighet med stadig nye rammebetingelser. Forståelse av norsk 

– og ikke minst europeisk regelverk og regelverksutvikling – vil være med på å trygge investeringer, 

lønnsomhet og strategiske interesser. Et kompetent juridisk miljø innen avfallsområdet vil også bidra 

til myndighetenes forståelse for de betingelser som må gjelde dersom avfallsaktører og industri i 

størst mulig grad skal bidra til en sirkulær økonomi. 

Skal bl.a. identifisere rettslige hindre for gjenvinning 

Stena Recycling, Returkraft, SAR-gruppen, Norsk Spesialolje, Wergeland-Halsvik, Indus, Lindum, 

VEAS, Vesar, RENAS, NOAH samt Advokatfirmaet Berngaard som Bratteng nå blir del av, er de 

virksomhetene som finansierer doktorgradsarbeidet. Disse vil danne et samarbeidsforum som skal gi 

innspill til Einar Brattengs arbeid, og ikke minst bidra til å identifisere faktiske og potensielle rettslige 

hindre for å utnytte avfall til råvarer og produkter.   

For mer informasjon: Natalia Mathisen, NCCE (907 46 729, Tina Wågønes, No Waste! (402 45 124), 

Roar Hansen, NFFA (924 33 582), Inger Roll-Matthiesen, Berngaard (928 81 388). 


