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Innspill ti l forslag om opphevelse av lov 22. desember 1999 om handelsvirksomhet med brukte og
kasserte ting (brukthandelloven)

Det vises til høringsbrev fra Nærings - og fiskeridepartementet datert 18. mars 2019 vedrørende høring av
forslag om opphevelse av lov av 22. desember 1999 om handelsvirksomhet med brukte og kasserte ting
(brukthandelloven). Forbrukerrådet støtter intensjon en med forslaget da vi mener at virkemiddelapparatet
må stimulere til mer brukthandel og nye forretningsmodeller som reelt bidrar til mindre forbruk .
Forbrukerrådet mener likevel at muligheten som i dag finnes i loven til å reagere mot ulovlig og ur yddig
handelspraksis bør sikres . Det er en sentral forutsetning for sirkulær økonomi at forbrukerne har tillitt til at
brukthandelen går i ordnede former.

Brukthandelloven tjente et viktig formål, nemlig å hindre ulovlig omsetning av stjålne gjenstander. Tatt i
betraktning den store utviklingen i handelsmønstre de siste årene, og behovet for å stimulere mye større
volum av brukthandel, mener Forbrukerrådet imidlertid at brukthandelloven er utdatert og bør oppheves.
Vi støtter derfor departementet sitt forslag om å oppheve nåværende lov, samtidig som det opprinnelige
formålet ivaretas gjennom en bestemmelse som sik rer politiet utvidet adgang til å gjennomføre kontroll av
forretnings - og oppbevaringsstedet til brukthandelvirksomheter. Det bør imidlertid i tillegg sikres en
ordning og en hjemmel som gir politiet rett å frata en virksomhet tillatelse til å drive en brukthandel. Vår
erfaring er at dette vil være spesielt viktig innen bruktbilhandel. Senest i inneværende år har
Forbrukerrådet erfart viktigheten av det te da politiet har fratatt en aktør løyvet etter at vi har gjort de
oppmerksom på en selger der vi mottok mange klager. Politiet må derfor fortsatt sikres en hjemmel til å
kunne frata uryddige aktører retten til å selge brukte gjenstander.

Kontroll med bedrifter som selger brukt
Forbrukerrådet mener at innholdet i dagens lovgivning bør ivaretas, men med motsatt fortegn. Alle som
selger brukte ting bør registrere seg i et register, og har dermed løyve til å selge brukt. Dette løyvet kan
trekkes tilbake de rsom det avdekkes ulovlig forhold, eller dersom handelspraksisen er kvalifisert uryddig.

Terskelen for dette bør legges på samme nivå som dagens bestemmelse i brukhandelslova § 2 andre ledd.
En slik praksis vil forenkle etableringen av bedrifter som driver med brukthandel, men vil likevel verne mot
misbruk.

Videre tiltak i støtte av sirkulær økonomi
Norge har ambisjoner om å bli ledende på sirkulærøkonomi. Dette krever en grundig gjennomgang av
eksisterende lovverk og virkemiddelapparatet, noe som ble illustrert med de utfordringer som ble
identifisert med brukthandelloven .

Forbrukerrådet mener at en slik gjennomgang bør inkludere, men ikke begrenses til, følgende områder:
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• Reklamasjonsrettigheter som bidrar til holdbare produkter og som sikrer bedre tilgang til
reservedeler. Det er også behov for en mer dynamisk reklamasjonsperiode som kny ttes til den
forventede levetiden til produktet

• Stille strengere krav til produkter. Produkter må for eksempel kunne tas fra hverandre og
repareres

• Legge til rette for at det blir enklere og billigere å reparere produkter
• Sikre god forbrukerinformasjon som grunnlag for gode miljøvalg,
• Stimulere til fortsatt utvikling av nye forretningsmodeller innen handel som reelt bidrar til

mindre forbruk.

Forbrukerrådet er oppmerksom på at det arbeides med en strategi for sirkulærøkonomi i Norge, og vi har
forventninge r til at strategien inneholder en gjennomgang av eksisterende regler med forslag til endringer
og tiltak.
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