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Vedr.: Vedr. direktoratets arbeid med evaluering av produsentansvar som virkemiddel 

i avfallspolitikken.   

 

 

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har så langt ikke meldt innspill til Miljødirektoratet sitt 
arbeid med evaluering av produsentansvar som virkemiddel i avfallspolitikken.  
 
Bakgrunnen for dette, er at de avfallsfraksjoner NFFA representerer («farlig avfall») inngår 
som større eller mindre bestanddel i en rekke produkter og sammenhenger, men kan 
selvsagt av den grunn indirekte være berørt av ulikt produsentansvarsordninger / ulike 
returselskaper.  
 
Mest gjennomgripende for å sikre forsvarlig håndtering av fraksjonen farlig avfall (og derved 
de mål også produsentansvarsordningene tilstreber), er p.t. de regulatoriske forhold forankret 
bl.a. i Avfallsforskriften, Forurensningsloven, tillatelser og krav til mottak, mellomlagrings- og 
behandlingsanlegg for farlig avfall, krav i EUs rammedirektiv for avfall m.v. 
 
NFFA ønsker i sluttfasen av direktoratets evaluering allikevel å tilkjennegi en helt overordnet 
betraktning som er diskutert i foreningens styre, nemlig knyttet til produsentansvars-
ordningenes mulige påvirkning av konkurranseforhold m.v. i verdikjeden for avfall. 
Momentene er som følger: 
 

1. Det er viktig at evalueringen av ordningene skjer ut fra dagens forhold.  
o Direktoratet må spesielt være bevisst de endrede markeds- og 

konkurranseforhold som gjelder i dag kontra ved enkelte av ordningenes 
etablering 

  
2. Produsentansvarsordningene har stort potensiale i seg til å skape uklare og tildels 

ulike konkurranseforhold i verdikjeden for avfall. 
o Avfallsbransjen er en avgjørende aktør for en velfungerende sirkulærøkonomi. 

Spesielt de aktørene som håndterer farlig avfall og miljøfarlige stoffer har rolle i å 
tilse at disse ikke re-introduseres i kretsløpet, men destrueres til evig tid. Denne 
rollen utøves i et marked og i en kommersiell kontekst.  

 
Returselskapene har i enkelte sammenhenger flere og ulike roller. Eksempelvis 
kan ett og samme selskap engasjere en underleverandør (f.eks. til innsamling) og 
samtidig levere gjenvinningsoppgaver til samme underleverandør. 
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Det er således ikke utenkelig at et returselskap kan være i konkurranse med sine 
underleverandører i samme marked og med samme kundetilbud innen avfall- og 
gjenvinning. 

 
3. Bruk av økonomiske ressurser i strid med intensjonene 

o Den frie konkurransen innen avfall- og gjenvinning er ønsket av myndighetene, og 
skal tilse profesjonalitet samt generere økonomiske midler til innovasjon, 
effektivisering, teknologisk og faglig videreutvikling.  

 
Det antas at vederlag fra produsenter omfattet av produsentansvarsordninger 
brukes til investeringer og kostnadsdekning utenfor intensjonen med 
vedkommende vederlag (definert av myndighetene). Dette har opplagt 
konkurransemessige implikasjoner og skaper ulike forutsetninger. Det skaper 
også konkurransevridning at enkelte aktører er sikret kostnadsdekning (gjennom 
vederlagsordning), mens andre gjenvinningsaktører opererer på utelukkende 
kommersielt grunnlag. Konkurransevridningen antas også å påvirke 
skattemessige forhold, risikoeksponering m.v.      

 
4. Det stilles spørsmål ved de ulike ordningenes kostnadseffektivitet og hvilke drivere de 

respektive produsentansvarsordningene har for å oppnå slik effektivitet.  
o Drift, forvaltning og «byråkratiet» knyttet til en del av ordningene oppleves å kreve 

uforholdsmessige ressurser av alle involverte parter. Dette har medført en viss 
skepsis mot produsentansvarsordninger i seg selv, og ikke minst betenkeligheter 
ved etablering av ytterligere ordninger (les: returselskaper) og sogar at enkelte 
etablerte ordninger bør vurderes avviklet og erstattet med annen virkemiddelbruk 
som er samfunnsøkonomisk bedre. 

 
OPPSUMMERT 

o Konkurransemessige implikasjoner knyttet til produsentansvar / returselskaper må 
vurderes i dagens markedsforhold for avfall- og gjenvinningsaktører. 
Konkurransetilsynet bør være sentral myndighet å konferere her. 

o Samfunnsøkonomisk nytteverdi av de ulike produsentansvarsordningene bør 
vurderes, herunder hvordan midler fra vederlagsordningene (som eg. er 
forbrukerfinansiert gjennom kjøp av aktuell vare) benyttes. 

o Det må ettergås om konkurranseforholdene også returselskapene imellom foregår 
på like vilkår, bl.a. ved at de returselskap som ikke innfrir kravene blir fratatt sin 
godkjenning (selvsagt etter en prosess med varsling, tidsfrister m.v.). 

 
 
På vegne av styret i 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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