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Innspill ti l forslag om opphevelseav lov 22. desember1999 om handelsvirksomhetmed brukte og
kasserteting (brukthandelloven)
Det visestil høringsbrevfra Nærings- og fiskeridepartementetdatert 18. mars2019vedrørendehøringav
forslagom opphevelseav lov av 22. desember1999om handelsvirksomhetmed brukte og kasserteting
(brukthandelloven).Forbrukerrådetstøtter intensjonen med forslagetda vi mener at virkemiddelapparatet
må stimuleretil mer brukthandelog nye forretningsmodellersom reelt bidrar til mindre forbruk.
Forbrukerrådetmener likevel at mulighetensom i dag finnes i loven til å reageremot ulovlig og uryddig
handelspraksisbør sikres. Det er en sentral forutsetningfor sirkulærøkonomiat forbrukernehar tillitt til at
brukthandelengår i ordnedeformer.
Brukthandelloventjente et viktig formål, nemligå hindre ulovlig omsetningav stjålne gjenstander.Tatt i
betraktningden store utviklingeni handelsmønstrede sisteårene,og behovetfor å stimuleremye større
volum av brukthandel,mener Forbrukerrådetimidlertid at brukthandellovener utdatert og bør oppheves.
Vi støtter derfor departementetsitt forslagom å opphevenåværendelov, samtidigsom det opprinnelige
formålet ivaretasgjennomen bestemmelsesom sikrer politiet utvidet adgangtil å gjennomførekontroll av
forretnings- og oppbevaringsstedettil brukthandelvirksomheter.Det bør imidlertid i tillegg sikresen
ordning og en hjemmel som gir politiet rett å frata en virksomhettillatelse til å drive en brukthandel.Vår
erfaring er at dette vil værespesieltviktig innen bruktbilhandel.Senesti inneværendeår har
Forbrukerrådeterfart viktighetenav dette da politiet har fratatt en aktør løyvet etter at vi har gjort de
oppmerksompå en selgerder vi mottok mangeklager.Politiet må derfor fortsatt sikresen hjemmeltil å
kunnefrata uryddigeaktører retten til å selgebrukte gjenstander.

Kontroll med bedrifter som selgerbrukt
Forbrukerrådetmener at innholdet i dagenslovgivningbør ivaretas,men med motsatt fortegn. Alle som
selgerbrukte ting bør registreresegi et register,og har dermed løyvetil å selgebrukt. Dette løyvet kan
trekkestilbake dersom det avdekkesulovlig forhold, eller dersomhandelspraksisen
er kvalifiserturyddig.
Terskelenfor dette bør leggespå sammenivå som dagensbestemmelsei brukhandelslova§ 2 andre ledd.
Enslik praksisvil forenkle etableringenav bedrifter som driver med brukthandel,men vil likevel verne mot
misbruk.
Videre tiltak i støtte av sirkulærøkonomi
Norgehar ambisjonerom å bli ledendepå sirkulærøkonomi.Dette krever en grundiggjennomgangav
eksisterendelovverkog virkemiddelapparatet,noe som ble illustrert med de utfordringer som ble
identifisert med brukthandelloven.
Forbrukerrådetmener at en slik gjennomgangbør inkludere,men ikke begrensestil, følgendeområder:
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Reklamasjonsrettigheter
som bidrar til holdbareprodukter og som sikrer bedre tilgangtil
reservedeler.Det er ogsåbehovfor en mer dynamiskreklamasjonsperiodesom knyttes til den
forventedelevetidentil produktet
Stille strengerekrav til produkter. Produktermå for eksempelkunnetas fra hverandreog
repareres
Leggetil rette for at det blir enklereog billigere å reparereprodukter
Sikregod forbrukerinformasjonsom grunnlagfor godemiljøvalg,
Stimuleretil fortsatt utvikling av nye forretningsmodellerinnen handelsom reelt bidrar til
mindre forbruk.

Forbrukerrådeter oppmerksompå at det arbeidesmed en strategifor sirkulærøkonomii Norge,og vi har
forventninger til at strategieninneholderen gjennomgangav eksisterenderegler med forslagtil endringer
og tiltak.
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