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Dokument 8:9 S (2022-2023) - vurdering av representantforslag om 
revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi 

Jeg viser til brev av 10. oktober 2022, der Stortingets næringskomité ber om Nærings- og 
fiskeridepartementets vurdering av Dokument 8:9 S (2022-2023) Representantforslag fra Liv 
Kari Eskeland, Ingunn Foss, Lene Westgaard-Halle, Turid Kristensen og Anne Kristine 
Linnestad om revidering av brukthandellova for å sikre god sirkulærøkonomi. 

Vurdering av representantforslaget 

Dette er et godt representantforslag, men det slår også inn åpne dører. Brukthandelloven er 
utdatert, og vi planlegger å gjøre endringer. Dette varslet jeg allerede i vår.  

Jeg er enig med forslagstillerne i at dagens brukthandelregelverk ikke i stor nok grad er 
tilpasset den digitale utviklingen i samfunnet eller endringene i brukhandelsmarkedet de siste 
årene, hvor det har oppstått nye salgskanaler og økt interesse for gjenbruk av varer. 
Brukthandellova står i veien for utviklingen av nye sirkulære forretningsmodeller. 

Som jeg også har vist til i to skriftlige svar til Stortinget tidligere i høst (spørsmål nr. 2711 og 
2746), er regjeringen opptatt av at økonomien må innrettes til å bli mer fornybar, sirkulær og 
bærekraftig. Ifølge en rapport fra Circular Norway ligger Norge foreløpig på jumboplass når 
det gjelder sirkulær økonomi, med bare 2,4 prosent sirkularitet. Økt gjenbruk gjennom 
brukthandel er et bidrag i arbeidet med å omstille samfunnet i en mer bærekraftig retning. I 
regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er det derfor satt av 2 millioner kroner til 
utredningsarbeid i forbindelse med mulige regelverksendringsforslag knyttet til 
brukthandelloven.  
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Side 2 

 
Uten å foregripe konklusjoner ser jeg per nå for meg betydelige endringer i regelverket. Min 
intensjon er at vi i løpet av neste år skal presentere et oppdatert regelverk som fremmer 
sirkulærøkonomi og ikke bremser overgangen. Samtidig er det viktig ikke å glemme at 
formålet med brukthandellova er å forebygge omsetningen av stjålne eller ulovlig mottatte 
gjenstander, og å lette politiets arbeid med å oppspore slike gjenstander.  
 
Jeg skulle gjerne sagt at vi er godt i gang, men vi har også måttet prioritere andre viktige 
saker. Det er fullt mulig å få til en bedre regulering, men vi trenger noe mer tid. Som 
forslagsstillerne påpeker, ble det under Solberg-regjeringen sendt på høring et forslag om å 
oppheve loven. Selv om flere aktører var positive til forslaget, var også mange av 
høringsinstansene skeptiske til å oppheve loven. Vi vil nå ta med oss høringssvarene inn i 
det videre arbeidet, samt innhente ny og oppdatert kunnskap. Nettopp fordi det har vært en 
stor utvikling i brukthandelmarkedet de senere årene, er det viktig at det gjøres en god 
utredningsjobb før eventuelle lovendringsforslag fremmes for Stortinget. Høringsrunden i 
2019 illustrerer også viktigheten av at de berørte parter får tilstrekkelig anledning til å komme 
med innspill i denne prosessen.  
 
Jeg er utålmodig. Men selv om jeg er enig i at tiden er moden for å fornye 
brukthandelregelverket, må vi gjøre de nødvendige utredningene før regelverket kan endres. 
Jeg er derfor skeptisk til å sette en sluttdato for arbeidet i tråd med det forslagsstillerne 
foreslår.  
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Jan Christian Vestre 
 
 
 
 
 
 


