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Høringssvar på forslag om CO2-avgift på 
avfallsforbrenning 
 
Avfall Norge er interesseorganisasjonen for en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje 
herunder avfallsforbrenningsanleggene. Vi viser til Skattedirektoratet forslag til 
stortingsvedtak om CO2-avgift på forbrenning av avfall og forslag om endringer i forskrift 
11.desember 2001 nr. 1415 om særavgifter (særavgiftsforskriften).  
 
Iht. høringsdokumentene er formålet med avgiften å bidra til en kostnadseffektiv reduksjon 
av ikke-kvotepliktige utslipp av fossil CO2 fra forbrenning av avfall. Skattedirektoratet 
foreslår at avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i 
forbrenningsanlegg. 
 

Sammendrag 
Avfall Norge mener at den foreslåtte avgiften ikke vil gi en kostnadseffektiv reduksjon av 
ikke-kvotepliktige utslipp av fossil CO2 fra forbrenning av avfall. 
 
Dette begrunner vi med følgende hovedargumenter:  
 

● I stortingsmelding 45 (2016-2017) - Avfall som ressurs og i høringsdokumentene 
slås det helt riktig fast at markedet for avfallsforbrenning er nordisk og at 
prisdannelsen skjer i Sverige. Avgiften vil derfor i praksis bli utjevnet i markedet, 
inkludert fjernvarmeleddet.  
 

● Avfall til forbrenning i Norge består av 2 hovedstrømmer; avfall som ikke er egnet 
materialgjenvinning (f.eks. sorteringsrester og reject)  og avfall som må destrueres 
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(f.eks. smittefarlig og farlig avfall). Å gjøre forbrenning dyrere med en avgift, gjør 
hverken den første strømmen mer egnet for materialgjenvinning eller reduserer 
behovet for destruksjon av den andre strømmen.  
 

● Avgiften vil derfor ikke være et styringseffektiv virkemiddel for å hverken endre 
avfallets sammensetning, redusere mengdene til forbrenning eller redusere 
utslippene fra forbrenning. Den vil heller ikke treffe forurenser i tråd med 
forurenser betaler-prinspippet.  
 

Avfall Norge stiller også spørsmålstegn ved at forslaget ikke utreder den forventede 
utslippsreduksjonen som et resultat av innføringen av en ny avgift.  
 
Avfall Norge mener at en kostnadseffektiv reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp av fossil 
CO2 fra forbrenning oppnås best ved å gjennomføre tiltak tidligere i verdikjeden - dvs. før 
avfallet leveres til forbrenning.  
 
Primært mener derfor Avfall Norge at avgiften ikke bør innføres. Subsidiært mener vi en 
beslutning om innføring bør utsettes til virkemidlene på avfallsområdet kan ses i 
sammenheng, dvs. etter at den sirkulære strategien er utarbeidet og til svenske 
myndigheter har evaluert avgiften høsten 2021.  
 

Om behovet for avfallsforbrenning i Norge og EU 
Norsk og europeisk avfallslovgivning bygger på prinsippene i avfallshierarkiet og 
forurenser betaler-prinsippet. Handlingsplanen for en sirkulær økonomi og EU’s “grønne 
giv” trekker opp et konstruktivt spor for å løse avfallsutfordringene frem mot 2035. 
Avfallsreduksjon, utfasing av farlige kjemikalier, økt ombruk og resirkulering som følge av 
økodesign, økt bruk av resirkulerte råvarer og et sterkere produsentansvar, reduserer 
suksessivt behovet for klima- og miljøbelastende avfallsbehandling. For å øke graden av 
resirkulering kreves at flere produkter blir resirkulerbare. Inntil vi har fått på plass 
fungerende marked for resirkulerte materialer, teknologier som kan sortere bedre og 
bedre produsentansvarsordninger, vil det være et behov for å energigjenvinne restavfall 
som på grunn av kvalitet og miljøgifter ikke skal og bør resirkuleres, eller er designet for 
resirkulering. 
 

Forbrenning vs deponering 
EUs rammedirektiv for avfall har satt ambisiøse mål for økt materialgjenvinning og 
redusert deponering frem til 2035. Dersom Europa når målene om minimum 65% 
gjenvinning og maks 10% deponering, vil det være 41 millioner tonn restavfall årlig som 
ikke har behandlingskapasitet i 2035. (CEWEP - Confederation of European Waste to 
Energy Plants).  
 
Klimautslipp fra deponering er høyere enn fra forbrenning på grunn av dannelsen av 
klimagassen metan fra organisk avfall, i tillegg til at deponering regnes som den 
behandlingsmåten som gir størst påvirkning på miljøet. Tilsammen deponeres ca 60 
millioner tonn “municipal waste” i Europa i dag (ca 175 millioner tonn totalt) og det flyttes 
ca 5 millioner tonn over landegrenser i dag for for å unngå deponering.  
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Avfall Norge mener på generelt grunnlag at virkemiddelbruken bør stimulere til at 
restavfall etter utsortering blir brent med energiutnyttelse fremfor å bli deponert, også i et 
europeisk perspektiv. En avgift på norsk avfallsforbrenning vil ikke stimulere til redusert 
deponering i andre land.  
 

Økt materialgjenvinning gir mer rejekt til forbrenning 
Alle sorterings- og gjenvinnings prosesser som skal omdanne avfall til resirkulerte råvarer 
skaper sorteringsrester og såkalt rejekt. Disse består av avfall av uønsket kvalitet, f.eks. 
blandingsprodukter, forurensninger, feilsortert materiale og avfall som inneholder 
miljøgifter. For dette avfallet er forbrenning/termisk behandling eneste alternativ. En avgift 
vil øke kostnadene på behandling av rejektet og vil kunne føre til mindre sortering og 
lavere kvalitet på de utsorterte fraksjonene, som vil virke direkte mot driverne i en sirkulær 
økonomi og målene om mer resirkulering. Forbrenning av rejekt er nødvendig for økt bruk 
av resirkulerte råvarer. Når kravene til materialgjenvinning øker både med hensyn til 
mengde og kvalitet, øker dermed også mengdene til rejekt.  
 
I en situasjon der prisforskjellene mellom resirkulerte og jomfruelige råvarer er liten, vil 
derfor en avgift på forbrenning kunne gjøre det ulønnsomt for gjenvinningsbransjen å øke 
materialgjenvinningen og mindre attraktivt for produsentene å velge resirkulerte råvarer.  
 

Om markedssituasjonen for forbrenning  
Det kan forstås at Skattedirektoratet mener at avgiften oppnår en styringseffekt ved at den 
kan overføres bakover i verdikjeden fra forbrenningsanleggene til avfallsaktørene, 
forbrukerne og produsentene. 
 
For 15% av avfallsmengden som må til forbrenning, kjøpes ikke forbrenningstjenesten i 
markedet, men går til forbrenning i kommunalt eide anlegg via tildelt enerett, eller 
egenregi som i Oslo kommunes tilfelle. Der kan en avgift i prinsippet dekkes inn med 
påslag på mottaksgebyr (behandlingspris) via VAR-avgiften til husholdninger og således 
nå tilbake til forbruker gjennom selvkost-regimet, men med begrenset effekt.  
 
For de resterende 85% av avfall som må til forbrenning er dette en tjeneste som kjøpes i 
et åpent marked. Kommuner anskaffer behandling med forbrenning av 
husholdningsavfallet via offentlige anbud i dette markedet. Anlegg som behandler avfall i 
dette markedet mottar avfall fra mange leverandører (avfallsselskaper og meglere), og 
greier verken å spore avfall sammensetningen eller tilbakeføre en CO2-avgift til riktig 
leverandør. En stor del av dette avfallet blir omlastet, sortert og blandet på veien i mellom 
avfallsprodusent og behandlingsanlegg. Dette markedet er nordisk, og prisdannelsen  1

skjer i Sverige slik det er beskrevet i St. meld 45 og slik Skattedirektoratet korrekt 
påpeker;  
 
“Siden svenske forbrenningsanlegg oftest har lavere marginalkostnader ved drift enn de 
norske anleggene, fungerer de som prissetterne i dette markedet. I tillegg har de svenske 
anleggene generelt høyere energiutnyttelsesgrad enn snittet for de norske 

1 Ref. St.meld 45 (2016-2017) - Avfall som ressurs 
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forbrenningsanleggene, og dette kan være avgjørende ved vurdering av miljøeffekter i 
konkurransen. Elektrisitetsprisen er også betydelig høyere i Sverige, noe som gir svenske 
forbrenningsanlegg et konkurransefortrinn.”,  
 
Avfall Norge og forbrenningsanleggene ønsker like rammevilkår. Like avgifter er imidlertid 
ikke det samme som like rammevilkår eller konkurransebetingelser. Det er det samlede 
kostnadsbildet som må være likt for at det skal være like konkurransebetingelser. Det er 
svenske anlegg som er prisdannere i markedet, også etter at Sverige har innført 
forbrenningsavgift.  
 
Ulikhetene i inntektsrommet fra energisalg mellom anleggene i Norge og Sverige 
kompenserer for lavere mottaksgebyr i svenske tilbud og vanskeliggjør dermed at norske 
forbrenningsanlegg kan få dekket avgiften fra markedet. Det innebærer at restavfall går til 
eksport. Blant annet gjør 30 øre (200%) høyere el-avgift pr. kWh i Sverige til at 
varmeenergien i Sverige kan selges til en høyere energipris enn i Norge (ref. pristaket på 
fjernvarme). Energiinntektene kan dermed overstige kostnadene  ved ETS og avgift.  2

 
Avfall Norge vurderer derfor at innføring av avgiften i Norge vil resultere i økt eksport av 
restavfall til Sverige - selv etter innføring av avgiften i Sverige. Avfall Norge påpeker også 
at den svenske avgiften skal evalueres igjen innen 1.oktober 2021 (Skatteverket). 
Innføring av en norsk avgift bør som et minimum avvente denne evalueringen.  
 

Om utslipp fra avfallsforbrenning 
Skattedirektoratet omtaler i høringsbrevet forbrenningsavgiften som ble innført i 2004, 
som hadde til “hensikt å stimulere til utsortering av utslippsintensive avfallsfraksjoner”. 
Denne avgiften ble fjernet i 2010 blant annet fordi den ikke hadde ønsket effekt på 
reduksjoner av utslipp (Prop 126 LS 2009-2010); 
 
For alle miljøskadelege stoff utanom CO2, blir avgifta rekna ut på bakgrunn av direkte 
utslepp frå pipa. Ein kan likevel stille spørsmål ved om avgifta har stor verknad på utslepp 
og attvinning av material utover dei gjeldande reguleringane. Utslepp ved 
avfallsforbrenning blir i dag bl.a. regulert gjennom strenge krav til maksimale mengder 
utslepp. Det kan og nemnast at den sjablongbestemte CO2-komponenten, som utgjer 
størstedelen av avgiftsbelastninga, er mindre treffsikker enn dei andre komponentane i 
avgifta. Dette er fordi avfall er eit lite einsarta produkt, og fordi utslepp kan variere 
betydelig mellom ulike former for avfall. Avfallsforbrenningbransjen er i ein vanskeleg 
konkurransesituasjon, som blir forverra med at Sverige fjernar si forbrenningsavgift frå 1. 
oktober 2010. Etter ei samla vurdering foreslår Regjeringa derfor at 
slutthandsamingsavgifta for avfall til forbrenning blir avvikla frå 1. oktober 2010. 
 
Når Skattedirektoratet foreslår at avgiftsplikten skal oppstå ved innlevering av avfall til 
forbrenning og at målepunkt er skorsteinen, gjeninnføres det altså et virkemiddel 
myndighetene selv har vurdert som lite treffsikker ift målsettingen om reduserte 
CO2-utslipp.  

2 Merinntekt energisalg tilsvarende 30 øre/kWh: 2000 kWh/tonn avfall x 0,3 NOK/kWh = 600 
NOK/tonn avfall. ETS: 200 NOK/ tonn CO2 x 0,55 tCO2/t avfall = 110 NOK/ tonn avfall. Avgift: 550 
NOK/ tonn CO2 x 0,55 tCO2/ tonn avfall = 300. 
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Størrelsen på utslippet som følger av avfallsbehandlingen av et gitt produkt, er imidlertid 
bestemt allerede i produksjonsfasen til produktet, for eksempel om produktet er designet 
for lang levetid, reparerbarhet, resirkulering, eller om det er produsert med fornybare eller 
resirkulerte råvarer.  
 
CO2-innholdet kan ikke endres når produktet kasseres, hverken av forbrukeren eller 
avfallsbehandlingsanleggene. En avgift på forbrenning endrer heller ikke på dette 
faktumet. Det som imidlertid kan endre på størrelsen på utslipp av fossil CO2 fra 
forbrenning er å produsere produktene slik at de ikke må forbrennes eller produsere dem 
med et lavere innhold av fossilt CO2. Dette krever tiltak helt i den andre enden av 
verdikjeden en avfallsforbrenningen.  
 
Virkemidler som skal gi mindre utslipp av fossile klimagasser, må derfor plasseres på den 
aktøren som bestemmer gjenvinnbarheten og det fossile innholdet i produktene, nemlig 
produsentene. Dette er også i tråd med det sentrale forurenser betaler-prinsippet.  
 
En svensk SOU “Brännheta skatter” fra 2017 konkluderte med at; «En skatt på avfall som 
förbränns skulle med andra ord bli rent fiskal, dvs. inte på ett verkningsfullt och 
kostnadseffektivt sätt styra mot en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Eftersom 
den föreslagna skatten förväntas bli så gott som verkningslös medför den inga (eller 
mycket små) åtgärdskostnader och inte heller några miljövinster”.  
 

Avfallsforbrenningsanlegg eller samforbrenningsanlegg 
Avfallsforbrenning spiller en essensiell rolle i avfallshåndteringssystemet gjennom en 
sikker behandling av helse- og miljøskadelig avfall, og annet avfall som ikke skal være en 
del av en sirkulær økonomi. Avfallsforbrenning ødelegger patogener, inkludert virus, med 
høy temperatur på en sikker måte og ivaretar en hygiene- og samfunnskritisk oppgave for 
samfunnet. Avfallsforbrenning behandler reject fra sortering- og gjenvinningsanlegg og alt 
restavfall  som ikke kan, skal eller bør ombrukes eller materialgjenvinnes på grunn av 3

f.eks forurensninger og miljøgifter. Likevel er tre  avfallsforbrenningsanlegg “omdefinert” til 4

kvotepliktige av norske myndigheter som samforbrenningsanlegg. Avfall Norge stiller 
spørsmålstegn ved om dette er en riktig tolking av kvotedirektivet og definisjoner, spesielt 
mht. FREVAR KF.  
 
Skattedirektoratet foreslår at avgiften kun skal gjelde avfallsforbrenningsanlegg, og ikke 
samforbrenningsanlegg. Begrunnelsen er at samforbrenningsanlegg gjør opp for sine 
utslipp gjennom tildelte frikvoter eller kjøp av CO2-kvoter for sine utslipp. Bakgrunnen for 
at samforbrenningsanlegg er omfattet av EUs kvotedirektiv er at Industriutslippsdirektivet 
(IED) definerer at primærformålet til samforbrenningsanlegg er å produsere varer eller 
energi, og vil dreie disse over på bruk av fornybar energi. 
 
Avfallsforbrenningsanlegg har som hovedformål å behandle avfall og er også derfor 

3 Med restavfall i dette notatet menes avfall som ikke skal, kan eller bør ombrukes eller 
materialgjenvinnes på grunn av miljøgifter eller lav kvalitet, og hvor forbrenning er en nødvendig 
avfallsbehandling. 
4 FREVAR KF, Sarpsborg Avfallsenergi AS og EGK Borregaard  
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strengere regulert i avfallsforskriftens kap.10 enn samforbrenningsanlegg. 
Avfallsbehandlingsanlegg behandler restavfall i motsetning til samforbrenningsanlegg som 
kan konvertere produksjonen av varer/energi til karbonnøytrale energikilder - og 
avfallsforbrenning er derfor eksplisitt utelatt fra kvotedirektivets virkeområde.  
 
Forslaget argumenterer med at avfallsforbrenningsanlegg og samforbrenningsanlegg 
konkurrerer i det norske markedet. De har den termiske behandlingen av avfall til felles, 
men forskjellene ligger i at avfallsforbrenningsanlegg behandler blandet avfall (mixed 
waste), mens samforbrenningsanlegg kun kan behandle sterkt forbehandlet restavfall eller 
mer homogent avfall (RFD/SRF ). I forslaget presiseres at samforbrenningsanlegg 5

allerede har kvoteplikt og dermed skal unntas fra avgiftsplikt. For at unntaket skal gjelde 
så må samforbrenningsanlegg kun bruke ikke-fossil, positivt utsortert avfall som brensel. 
Dette avfallet handles i markedet som egen kategori, og er ikke sammenlignbart med 
blandet restavfall som krever robust behandling i anlegg som tåler stor variasjon i avfallets 
karakteristikk og brennverdi. Samforbrenningsanlegg konkurrerer dermed ikke i det 
samme markedet som avfallsforbrenningsanlegg, slik direktoratet hevder. Avfall Norge 
mener derfor det ikke er konkurransevridende at samforbrenningsanlegg har kvoteplikt, 
mens avfallsforbrenningsanlegg er unntatt kvoteplikt.  
 

CO2 fangst som alternativ 
Avfallsforbrenning står for snaut 1 mill tonn fossil CO2 som tilsvarer om lag 2% av CO2 
utslippene fra norsk landbasert industri . En analyse fra Vista Analyse/ Sintef  viser at den 6 7

samfunnsøkonomiske nytten ved karbonfangst kun er tilstede for de største 
punktutslippene i Norge. 46 anlegg er vurdert, kun 5 av disse er avfallsforbrennings- 
anlegg. CO2 fangst bør ses på som et virkemiddel for de største punktkildene, og ikke for 
en sektor der det spriker stort mellom størrelse og evne til å bære investeringer. Denne 
analysen viser at avfallsanleggene i realiteten vil trenge statlig støtte for å drive fangst av 
CO2. Det understreker behovet for nye  forretningsmodeller og verdikjeder for CCS/CCU 
før  CCS-anlegg på avfallsforbrenning vil bli realisert. Det ene av de to nasjonale CCS 
prosjektene (Fortum Oslo Varme) vil tidligst være klart i 2024. I mellomtiden vil en avgift 
på CO2 være en betydelig økonomisk belastning for anleggseierne. Dette kan undergrave 
evnen til å drive teknologiutviklingen for karbonfangst fremover. Samtidig vil karbonfangst 
ikke adressere år årsaken og driverne som setter fossilt karbon i omløp.  
 

Nasjonal beredskap 
Gjenvinning avhenger av et velfungerende marked. Etter at Kina stengte grensene for 
plastavfall er markedet i ubalanse og deler av den europeiske gjenvinningskapasiteten er 
sprengt. Koronasituasjonen har forsterket dette ytterligere og plastavfall som tidligere 
hadde god nok kvalitet til resirkulering, går nå til forbrenning som en beredskapsløsning. 
Alternativet til denne forbrenningen er deponering og/eller plast på avveie. 
Koronautbruddet resulterte også i økte mengde smittefarlig avfall som må til forbrenning. 
Dette illustrerer behovet for en nasjonal beredskapsløsning i krisesituasjoner. Det 
illustrerer også en situasjon der forbrenningsanleggene ikke velger hverken mengde eller 

5 RFD: Refused Derived Fuel, SRF: Solid Recovered Fuel 
6 NVE: Elektrifisering av landbaserte industrianlegg i Norge 
7 Vista Ananlyse: Karbonfangst og lagring kan være billigere enn før antatt 
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sammensetning på avfallet til forbrenning, med utgjør en del av nødvendig infrastruktur 
som destruerer bl.a. farlig avfall og forhindrer deponering og forsøpling.  
 
 

Alternativer til CO2-avgift på forbrenning av avfall 
Nye, norske forskriftskrav 
Norske myndigheter har lenge jobbet med en ny forskrift om obligatorisk utsortering av 
plast og biologisk avfall. Dette tiltaket bør fremskyndes og vil bidra til å gi aktørene 
forutsigbarhet i investeringer og valg av løsninger for innsamling og sortering.  
 
Vi har produsentansvar for plastemballasje i Norge, men ikke for øvrige plastfraksjoner. 
Det jobbes nå med reviderte mål i Avfallsforskriften for gjenvinning av plastemballasje, ref. 
Emballasjedirektivet. Det kan også vurderes å innføre nye krav til produsentene av andre 
plastfraksjoner gjennom bransjeavtaler eller nye produsentansvarsordninger.  
 
Avfall Norge mener dette er effektive virkemidler som vil bidra til å redusere mengdene til 
forbrenning og dermed også redusere utslippene av CO2.  
 
Design av bærekraftige produkter  
Iht. EU’s handlingsplan for en sirkulær økonomi bestemmes hele 80% av 
miljøpåvirkningene til et produkt i designfasen. Økodesigndirektivet vil bli et viktig 
virkemiddel for å endre produktene til å et lavere klimafotavtrykk, f.eks. gjennom å stille 
krav at produktene som faktisk lar seg resirkulere, innføre krav til andel resirkulert råvare i 
produkter, stille krav til merking som gjør det lettere å velge miljøvennlige produkter og 
krav til merking som gjør det lettere for forbruker å kildesortere avfall. Gjennom slike tiltak 
kan man sterkt redusere mengdene av f.eks plast som går til forbrenning, og øke 
mengdene plast som går til resirkulering og gjenbruk. Disse tiltakene vil også gjøre det 
lettere for avfalls- og gjenvinningsbransjen å sortere ut og produsere resirkulerte råvarer 
som markedet etterspør. 
 
 
Harmonisering av innsamlingssystem og obligatorisk innsamling av plast 
En harmonisering av både symbol- og merkesystem, samt innsamlingsordninger for 
husholdnings- og næringsavfall, vil resultere i renere avfallsstrømmer. Dette vil gjøre 
gjenbruk, sortering og resirkulering enklere og mer kostnadseffektivt. En redusert 
restavfallsmengde vil føre til reduserte CO2-utslipp fra forbrenning. Regjeringen arbeider 
med et forslag til forskrift om separat innsamling av plast 
 
 
 
Økonomiske virkemidler  
En CO2-kostnad på produksjon eller konsum av fossile råvarer eller produkter, må antas å 
ha langt bedre styringseffektivitet enn den foreslåtte avgiften. For eksempel er en 
punktskatt på plastråvareprodukter (plastpelles) eller på plastprodukter utredet i Sverige. 
(Naturvårdsverket rapport 6928 “Styrmedel för minskad klimatpåverkan från plast”.) 
Denne peker på at dette er både juridisk gjennomførbart og treffsikkert med tanke på 
målet om å redusere utslippet av klimagasser, gjennom mindre fossil plast til forbrenning, 
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samt øke bruken av biobasert og resirkulert plast.  
 
En råvareavgift på bruk av fossilt, jomfruelig råstoff i f.eks plastprodukter, vil gi et betydelig 
incitament til å endre materialsammensetningen til å bruke mindre fossilt og mer 
resirkulert og/eller fornybart råstoff. Det vil også gi forbruker en mulighet til å påvirke sitt 
karbonavtrykk, som igjen vil påvirke produsenters valg av råvarer. En råvareavgift vil ikke 
motvirke at plastavfall som ikke kan eller bør resirkuleres går til forbrenning.  
 
En avgift som tilsvarer kostnaden ved klimautslipp og som legges på ved kjøp av 
produktet, ville gitt forbruker et incitament til å velge et mer klimavennlig produkt. 
Gjennom økt forbrukermakt vil produsentene få incitament til konkurrere om å tilby 
klimavennlige produkter. 
 

Subsidiært forslag 
Som det fremgår av vår høringsuttalelse mener vi den foreslåtte avgiften ikke bør 
innføres. Subsidiært mener vi innføringen av avgiften bør utsettes. Dette begrunner vi 
med følgende:  
 

1. Den forventede effekten av avgiften i form av reduserte utslipp CO2 av  er 
mangelfullt belyst. Både de miljømessige og samfunnsøkonomiske 
konsekvensene av forslaget er derfor vanskelig å ta stilling til.  

2. Virkemiddelbruken på avfallsområdet må ses i sammenheng og dette bør være en 
sentral del av den sirkulære strategien som er bebudet fremlagt rundt årsskiftet.  

3. Den svenske avgiften skal evalueres allerede høsten 2021. Innføringen av en 
norsk avgift bør avvente denne evalueringen.  

4. Myndighetene bør være varsomme med brå endringer i rammebetingelsene i 
perioder der bedriftene har begrenset kapasitet til å tilpasse seg. Dette er tilfelle 
for deler av vår bransje etter korona-krisen.  

 
 
Vennlig hilsen 
Cecilie Lind 
Næringspolitisk direktør 
Avfall Norge 
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