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Høringsinnspill om C02-avgift på avfallsforbrenning

Den foreslåtte avgiften på C02-utslipp fra avfallsforbrenning vil ikke være et styringseffektivt tiltak
for å få ned C02 utslippene i Norge. Avgiften vil ikke redusere mengden til forbrenning, den vil ikke
virke tilbake til avfallsbesitter/ forurenser etter prinsippet oinforttreuser betaler. Den vil heller ikke
påvirke avfallsprodusent til å endre sammensetningen på produkt, eller restavfall til å inneholde
mindre fossilt karbon som vil føre til utslipp av fossil C02 ved forbrenning. Avgiften slik den er
foreslått vil ikke bidra til å endre design slik at produkter i utgangspunktet enklere kan
materialgjenvinnes. Dersom måLet er å kutte utslipp av fossil C02 i slullfasen, er det langt mer
effektivt å gjennomføre tiltak tidligere i verdikjeden. Når produktet er blitt avfall er det for seint.

Bakgrunn

I Meld. St. 41(2016-2017) Klimastrategi for 2030 —norsk omstilling i europeisk samarbeid, ble det varslet at
regjeringen vil innføre prising av utslipp av ldimagasser fra avfallsforbrenningsanlegg. Prising av utslipp kan
skje enten ved å ilegge kvoteplikt, eller ved å innføre en avgift. I Prop. i LS (2017-2018) Skatter, avgifter og
toll 2018 ble det varslet at regjeringen vil arbeide videre med å iimlemme avfallsforbrenningsanlegg for
husholdningsavfall i EUs kvotesystem (EU-ETS), eller innføre C02-avgift på forbrenning av avfall.

Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet sendt forslag til stortingsvedtak om C02-avgift på
forbrenning av avfall og forslag om endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter
(særavgiftsforskriften) på bnring. fonnålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke
kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall.

Skattedirektoratet foreslår at avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i
forbrenningsanlegg.

BIRs kommentar:

Den foreslåtte avgiften vil ha liten styrings- og klimaeffekt

Det som gjør en avgift styringseffektiv er at den faktisk gir en effekt som er definert av formålet, i dette
tilfellet reduserte utslipp av fossil C02. Størrelsen på utslippet som følger av avfallsbehandlingen av et gitt
produkt, er bestemt allerede i produksjonsfasen til produktet. for eksempel om produktet er designet for lang
levetid, å repareres, gjenvinning, eller om det er produsert med fomybare eller resirkulerte råvarer. Et
produkts klima-potensiale er beseglet i det øyeblikket det er produsert. Det kan ikke endres når produktet
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kasseres og blir sendt til avfallsbehandling med forbrenning, verken av forbrukeren eller avfallsbehandleren.
Det foreslåtte avgiftssubjektet (eier av forbrenningsanleggene), i vårt tilfelle BIR, har ingen mulighet til å
påvirke produktene og liten mulighet til å påvirke sammensetningen av restavfallet vi mottar. Vi kan heller
ikke påvirke karboninnholdet eller C02-utslippet som følger (uten karbonfangst). Alle forbrenningsanlegg
stiller kvalitetskrav til avfallet som skal brennes, men har ingen innflytelse på innholdet i produktene.
Dersom målet er å kutte utslipp av fossil C02 i sluttfasen, er det langt mer effektivt å gjennomføre tiltak
tidligere i verdikjeden.

Forurenser betaler prinsippet
Norsk og europeisk avfallslovgivning bygger på prinsippene i avfallshierarkiet og
«fomrenser betaler»- prinsippet. Vi støtter fullt opp om dette prinsippet og også om implementeringen av en
sirkulær økonomi. For å få dette til å fungere og for å få gjenvinnbare råstoffer som kan gå i sirkulasjon,
kreves det bl.a. at noen stoffer utfases. Produktet som ikke kan eller bør gjenvinnes finnes det kun en
behandling for, nemlig forbrenning. En avgift på behandlingen av denne type avfall vil ikke ha noen effekt.

Utslipp som skjer i avfallsbehandlingen (når produktet har blitt avfall), er kun et utsatt
klimautslipp. Virkemidler som skal gi mindre utslipp av fossile ldimagasser må plasseres på kilden til
utslippet, - den egentlige fontrenseren. Det er produsenter/ industri som “velger” å benytte fossile råvarer
eller importere fossile varer, som er den egentlige årsaken til utslippet. En C02 -kostnad på
produksjon eller konsurn av fossile råvarer eller produkter, må antas å ha langt bedre
styringseffektivitet enn den foreslåtte avgiften, og vil derfor være et bedre egnet virkemiddel.
for eksempel er en punktskatt på plastråvareprodukter (plastpelles) eller på plastprodukter utredet i Sverige.
(Naturvårdsverket rapport 692$ “Stynueciel t’ör minskacl ktimatpåverkan från plast”.) Denne peker på at dette
er både juridisk gjennomførbart og treffsikkert i forhold til målet om å redusere utslippet av klimagasser
gjennom mindre fossil plast til forbrerming, samt øke bruken av biobasert og gjenvunnet plast.

En svensk SOU “Brännheta skatter” fra 2017 konkluderte med at;

«En skatt på avfall som fdrbrånns skttlle med andra ord bli rentfiskal, dvs, inte på ett
verkningsfulit och kostnadseffektivt sätt styra mot en mer resurseffektiv och gflfri
avfallshantering. Eftersom den fdreslagna skattenfdn’äntas bli så gott som verkningstös

medfår den inga (eller mycket små) åtgärdskostnader och inte heller någm miljövinster “.

Avgiften ble på tross av dette innført av politiske årsaker. Avgiften skal evalueres igjen høsten 2021.

Avgiften påvirker ikke avfallsleverandor og vil forverre konkurransesituasjonen til norske anlegg
Like avgifter er ikke det samme som like rammevilkår. Det er det samlede kostnadsbildet som må være likt
for at det skal være like konkurransebetingelser. Det er fortsatt svenske anlegg som er prissetteme i det
nordiske markedet, selv etter at de har innført en forbrenningsavgift. Det innebærer at en ny norsk avgift vil
føre til at tilbud fra svenske anlegg vil få en betydelig konkurransefordel.

Når Skattedirektoratet foreslår at avgiftsplikten skal oppstå ved innlevering av avfall til forbrenning og at
målepunkt er skorsteinen, legges i praksis ansvaret for å redusere utslippet på anleggseieme. Vi forstår at
Skattedirektoratet mener at avgiften oppnår en styringseffekt ved at den kan overføres fra
forbrenningsanleggene og tilbake til avfallsleverandørene. På grunn av konkurransesituasjonen vil ikke dette
skje.

Slik markedet fungerer i dag velger avfallsleverandører til enhver tid laveste markedspris på behandling.
Sæmorske kostnader for behandling av avfallet vil gi avfallsleverandørene incitament til å velge behandlere
som tilbyr rimeligere eller miljømessig dårligere løsninger for behandling av restavfallet. Dette vil resultere i
at den ønskede styringseffekten uteblir ved at avgiften stopper opp hos og belastes anleggseieme.

BIR har et forbrenningsanlegg som er bygget for å brenne husholdningsavfall, men som fyller opp all ledig
kapasitet med nænngsavfall. For øyeblikket kan en vesentlig andel av kapasiteten utnyttes til næringsavfall.
Vi selger ledig kapasitet til andre kommuner/avfallsselskap via offentlige anbud, samt til næringslivet. For å
fylle denne kapasiteten er vi avhengige av å vinne anbud samt å kunne konkurrere på pris med andre
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tilbydere. Den største konkurransen kommer fra svenske anlegg. Avfall i kontrakter som vi ikke lenger klarer
å vinne, vil bidra til å fylle opp deres anlegg og fortrenge avfall som de i dag henter fra andre land i Europa,
avfall som ellers må legges på deponi. I sum vil dette medføre økte klimagassutslipp.

Europa mangler forbrenningskapasitet i dag, og selv når målet om 65 ¾ materialgjenvinning er nådd, vil det
fortsatt mangle forbrenningskapasitet til ca 41 mill tonn restavfall. I en slik situasjon er det viktig å
opprettholde all eksisterende forbrenningskapasitet, for ikke å øke klimautslippet ytterligere.

Avfallsrnarkedet er nordisk/europeisk, og prisdannelsen skjer i Sverige slik det er beskrevet i St. medl 45 og
slik Skattedirektoratet korrekt påpeker;

“Siden svenske forbrenningsan legg o/iest har lavere inarginalkostnader ved drift enn de norske anleggene,
fungerer de som prissetterne i dette markedet. I tillegg har de svenske anleggene generelt høyere
energiutnyttelsesgrad enn snittetfor de norske forbrenningsanleggene, og dette kan være avgjørende ved
vurdering av mfljoeffekter i konkurransen. Elektrisitetsprisen er også betydelig høyere i Sverige, noe som gir
svenske forbrenningsanlegg et konktti-ransefortrinn.

Materialgjenvinning og nasjonal beredskap
I Norge er forbrenning den eneste lovlige behandling av avfall som ikke materialgjenvinnes. Avfall som
sorteres ut til materialgjenvinning vil alltid måtte gjennomgå en videre prosess for å sikre at det er riktig og
god kvalitet som kan benyttes som nytt råstoff i videre produksjon. Dette medfører at en stor del av det
utsorterte materialet blir rejekt og må gå til forbreiming som eneste alternativ. En avgift på dette rejektet i
forbrenninganlegget, vil kunne føre til dårligere sortering og dermed dårligere kvalitet på råstoffet, slik at det
blir enda vanskeligere å erstatte nytt råstoff.

Resirkulering av plast avhenger også av et velfungerende marked. Etter at Kina stengte
grensene for plastavfall er den europeiske materialgjenvinningskapasiteten sprengt.
Dette har ført til at Plastretur har sagt opp avtaler om å ta imot plastavfall fra mange
kommuner, noe som tvinger dem til å finne en alternativ løsning. Plastavfall som tidligere hadde
god nok kvalitet til materialgjenvinning, må nå i stedet som en beredskapsløsning, gå til
forbrenning med energigjenviiming sammen med plastavfall med for dårlig kvalitet. I denne situasjonen
avverger forbrenningsanleggene denned en potensiell plast- og miljøkrise. Det finnes ikke
noe reelt alternativ til forbrenning utenom å deponere plast, og en avgift kan sette denne
beredskapen i fare. Avfallsforbrenningsanlegg hverken ønsker eller trenger å brenne plast som gir
klimautslipp, men gjør dette som en tjeneste til samfunnet.

Dobbel virkemiddelbruk
Det er allerede foreslått en ny forskrift med krav til utsortering av plast og reviderte mål om
materialgjenvinning av plastemballasje. Dette er mer presise virkemidler for å redusere
mengdene plast og matavfallsplast til forbrenning. Skattedirektoratet omtaler i
høringsbrevet forbrenningsavgiften som ble innført i 2004, som hadde til “hensikt å
stimulere til utsortering av utslippsintensive avfallsfraksjoner”. Denne avgiflen ble fjernet i
2010 blant annet fordi den ikke hadde ønsket effekt på reduksjoner av utslipp (Prop 126
LS 2009-2010);

For alle miljoskadelege stoffutanom CO2, blir avgfla rekna tttpå bakgrunn av direkte
tttsleppfrå pipa. Ein kan likevel stille spørsmål ved om avgfia har stor verknadpå utslepp
og attvinn ing av material utover dei gjeldande regttleringane. Utslepp ved
avfallsforbrenn ing blir i dag bI. a. regulert gjennom strenge krav til maksimale mengder
utsiepp. Det kan og nemnast at den sjablongbestemte CO2 -komponenten, som tttg/er
storstedelen av avgjflsbelastninga, er mindre treffsikker enn dci andre komponentane i
avgjfta. Dette erfordi avfall er eit lite einsarta produkt, ogfordi utslepp kan variere
betydelig mellom ulikeformerfor avfall. Avfallsforbrenningbransjen er i ein vanskeleg
konkurransesitutasjon, som blirforverra med at Sverige fiernar siforbrennings avgjflfrå 1.
oktober 2010. Etter ei samla vurderingforeslår Regjeringa derfor at
shttthandsamingsavgifta for avfall til jårbrenning blir avviklafrå 1. oktober 2010.
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C02-fangst som alternativ
Å underlegge en hel sektor for avgiftsplikt er lite målrettet. Vi har begrunnet hvorfor utslipp ikke vil bli
redusert av en avgift plassert på feil sted i verdikjeden. Tiltaket vil heller ikke hjelpe oss til å investere i CO2
-fangstanlegg. Vårt anlegg er et av de fem avfallsforbrenningsanleggene der C02-fangst er vurdert som
samfunnsøkonomisk nyttig i en analyse fra Vista/ Sintef. Til tross for dette vil anlegget ikke kunne realisere
fangst uten betydelig offentlig støtte både til etablering og drifi. En avgift på C02 vil være en økonomisk
tilleggsbelastning frem til en evt. fremtidig etablering av fangstanlegg.

Alternafiver til C02 -avgift på forbrenning av avfall
For å underbygge Stortingets og EUs arbeid med å legge til rette for en mer grønn og
sirkulær økonomi, vil innføring av tiltak ha økt effekt for mer sirkuleringjo nærmere
designfasen de blir innført. Ved å stille krav til sammensetning av materialer i produkter slik at de faktisk lar
seg gjenbruke, krav til andel resirkulert råvare i produkter, krav til merking
som gjør det lettere å velge miljøvennlige produktet og krav til merking som gjør det
lettere å kildesortere avfall for forbruker, kan man sterkt redusere mengdene av f.eks plast
som går til forbrenning. Samtidig vil dette øke mengdene plast som faktisk går til resirkulering og gjenbmk.
Dette er tiltak som også vil gjøre det lettere for avfalls- og gjenvinningsbransjen å sortere ut
materialer som markedet etterspør for resirkulering.

Råvareavgifi:
C02 -problemet er i realiteten et plast-problem. Verdikjedene for resirkulering av plast samt
markedene for resirkulert plast er umodne og til dels ikke-fungerende. Det finnes langt
mer effektive måter å oppnå reduksjon i C02 -utslipp gjennom virkemidler tidligere i et
produkts verdikjede enn en avgift på avfallsbehandlingen. Det er derfor viktig at bruken av
virkemidler for å redusere C02 -utslipp sees i sammenheng med regjeringens arbeid med
sirkulærøkonomi.

Alle tiltak som vil redusere andel fossilt karbon i produksjonen vil også redusere andel fossilt karbon i
avfallsstrømmen og i utslippene av fossilt C02. Et tiltak som vil stimulere til bedre design og
materialsammensetning på produkter og emballasje som tilflyter forbrukermarkedet, vil etter vår mening
være mer styringseffektivt enn den foreslåtte C02 -avgifien på forbremiing.
En råvareavgift på bruk av fossilt råstoff i f.eks plastprodukter, vil gi et betydelig incitament
til å endre materialsammensetningen til å bruke mindre fossilt, og mer resirkulert og/ eller
fomybart råstoff. Det vil også gi forbruker en mulighet til å påvirke sitt karbonavtrykk
gjennom å velge produkter til en lavere pris, som i sin tid vil påvirke produsenters valg av
råvarer. En råvareavgift vil derimot ikke skape en barriere mot å forbrenne plastavfall som
ikke kan, skal, eller bør resirkuleres pga innhold av skadelige stoffer og som derfor ikke skal gå i sirkel. Den
vil heller ikke hindre behandling av plastavfall som kommer fra steder som ikke har tilstrekkelig utviklet
systemer for innsamling og sortering.

Produktavgift:
En avgift som tilsvarer kostnaden ved ldimautslipp i avfallsfasen 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 incitarnent til å konkurrere om å tilby
klimavennlige produkter.

Produsentansvar:
Det finnes en produsentansvarsordning for plastemballasje i dag, som ikke svarer til hensikten. Ordningen
må forbedres slik at den omfatter behandling av alle plastprodukter, ikke bare emballasje. Ordningen må
innrettes slik at den stimulerer til utfasing av fossil plastråvare.

En harmonisering av symbol- og merkesystem, samt innsamlingsordninger for husholdnings- og
næringsavfall, vil resultere i renere avfallsstrømmer. Dette vil gjøre gjenbruk, sortering og

Side 4 av 5



BIR

matenalgjenviiming av plast enklere og mer kostnadseffektivt, samt redusere mengde plast til forbrenning.
Dette vil resultere i lavere C02-utslipp.

Oppsummering
BIR mener at en avgift lagt på avfallsforbrenning i svært liten grad vil kunne føres tilbake til “fonirenser”.
for BIRs vedkommende vil vi kunne føre avgiften for utslipp fra husholdningsavfallet videre til
renovasjonsgebyret, noe som likevel ikke vil ha merkbar effekt på avfallsproduksjonen. Den ønskede
effekten med reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp av fossil C02 vil derfor utebli. Det betyr at en avgift
kun vil “straffe” oss som forbrenner samfunnets restavfall, i stedet for å påvirke adferd og bruken av fossile
råvarer. Avgiften på næringsavfallet og avfall fra anbudskonkurranser, vil i svært liten grad kunne
viderefores til teverandør, og må derfor dekkes av anlegget. Dette vil svekke vår evne til å oppruste og
oppgradere anlegget i tråd med nye utslippskrav, og ha negativ effekt på vår evne til å gå videre med arbeidet
med framtidig C02-fangst.

Med vennlig hilsen

Ove Knudsen Inid Hitland
fungerende adm dir BIR AS Dn’glig leder
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