
 

Eidsiva Bioenergi AS  
Org.nr. 980 258 165  
Tlf. 62 56 10 00 
firmapost@eidsivaenergi.no 
Pb 64, 2801 Gjøvik Til Skattedirektoratet 

 

Høringssvar til forslag om CO₂-avgift på avfallsforbrenning 
 
Vi viser til Skattedirektoratets forslag til stortingsvedtak om CO₂-avgift på forbrenning av 
avfall som ble sendt på høring 4. mai 2020. Formålet med avgiften er å bidra til 
kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av 
avfall. I forslaget står det at «avgiftsplikten omfatter utslipp til luft av fossil CO₂» som i praksis 
betyr at det er plasten i avfallet Skattedirektoratet vil til livs.   
 
Eidsiva Bioenergi er Norges tredje største fjernvarmeleverandør, og leverte i 2019 totalt 425 
GWh fjernvarme, damp og biokraft til sine kunder. Eidsiva har fjernvarmeanlegg på ti steder i 
Innlandet, hvorav ett anlegg er basert på avfallsforbrenning. 80 000 tonn restavfall ble levert 
til energiutnyttelse ved Trehørningen energisentral i Hamar i 2019, hvor andelen 
husholdningsavfall og næringsavfall utgjorde omtrent 50/50. 
 
Eidsiva mener at avgiften på forbrenning slik den er beskrevet i høringsnotatet fra 
Skattedirektoratet ikke treffer formålet til avgiften. Det er uklart hvordan avgiften vil føre til 
mindre utslipp, samtidig som den lager kunstige konkurransevridninger i avfallsbransjen både 
nasjonalt og internasjonalt. Forslaget fremmer ikke sirkulær tankegang eller teknologiutvikling, 
og kan i verste fall virke mot sin hensikt ved å øke det globale klimaavtrykket.  
 
Forslaget treffer ikke formålet og viser ikke til reell klimagevinst 
Høringsforslaget sier ikke noe om hvordan en avgift på fossil CO₂ skal føre til mindre plast i 
avfallet som sendes til forbrenning. Skal mengden plast reduseres, må det produseres og 
forbrukes mindre plast. Videre må plasten sorteres ut og gjenbrukes i større grad enn i dag. 
Det betyr at plasten som produseres også må lages med tanke på gjenbruk, og det må skapes 
et marked for den plasten som sorteres ut. Eidsiva har ingen påvirkning på plastprodusent, 
forbruker, innsamlingsordninger eller plastmarkedet. En avgift på forbrenningsleddet treffer 
dermed ikke formålet til avgiften og viser heller ikke til en reell klimagevinst.  
 
Forslaget svekker konkurransekraften til norske forbrenningsanlegg  
Videre står det i forslaget; «For å gi anleggene ytterligere insentiv til å redusere forbrenning av 
fossilt materiale, foreslås derfor en alternativ beregningsmåte, der det enkelte anlegg kan søke 
Miljødirektoratet om bruk av anleggsspesifikk faktor …». Per i dag er Eidsiva prisgitt det 
avfallet som leveres til anlegget, uten å ha reell påvirkning på hva som leveres inn. Hvordan 
forbrenningsanleggene skal få utnyttet dette forslaget utdypes eller målsettes ikke. Slik dette 
står formulert kan det kanskje gi avfallsanleggene insentiv til å sette kontraktfestede krav til 
avfallet som leveres inn til anlegget. For Eidsiva vil dette bety at man svekker egen 
konkurransekraft i nye anbudsprosesser, og risikerer at avfallet forsvinner til andre anlegg 
eller over landegrensene all den tid våre naboland ikke setter tilsvarende krav. Langsiktige 
avtaler gjør også kontrakts-endringer vanskelig å gjennomføre i praksis. Ettersom krav til 
dokumentasjon ikke er presisert i forslaget, er det også vanskelig å vurdere den reelle 
kostnaden knyttet til en slik alternativ beregningsmetode.  
 
Går man ut fra det som er hovedregelen i forslaget, som innebærer å bruke en nasjonal 
utslippsfaktor på 0,55 tonn CO₂ per tonn avfall, så svekkes konkurransekraften ytterligere. 
Kundene til Eidsiva operer i et nordisk-europeisk marked, og prisene settes andre steder enn i 
Norge. Som Skatteetaten selv poengterer i sitt forslag er Sverige prissettere i et Norsk/Svensk 
marked, men da er det også viktig å ha med seg at Sverige opererer med helt andre 
rammevilkår på inntektssiden som gir rom for å oppveie for økte kostnader,  

https://www.eidsiva.no/fjernvarme/
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Energiloven og dessuten har mindre utbygde fjernvarmenett enn våre  
Svenske naboer. 
 
Forslaget svekker konkurransekraften til små/mellomstore forbrenningsanlegg 
Videre foreslås avgiftsfritak for fangst og lagring av CO₂ (CCS). Denne teknologien er fortsatt 
umoden og en verdikjede for CO₂ eksisterer ikke. 
Dagens teknologiske løsninger for fangst av CO₂ er store og kompliserte og må integreres i 
eksisterende anlegg. Disse anleggene krever også mye energi. SINTEF og Vista analyse 
vurdert kostnadene ved karbonfangst- og lagring på de 46 industrianleggene med høyest 
potensiale i Norge, samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk. Selv etter at potensialet for 
teknologiforbedring og kostnadseffektivisering er tatt ut, er kostnadene så høye at det vil 
kreve sterke virkemidler for å realisere tiltakene, selv for de anleggene hvor potensialet er 
størst. Da er det også verdt å merke seg at avfallsforbrenningsanlegg utgjør kun 5 av de 46 
industrianleggene på listen. Eidsiva er ikke på listen over anlegg med høyest potensiale, og vil 
derfor stille langt bak i køen den dagen virkemidlene skal deles ut. Utviklingstakten i dag tyder 
på at det tar mange tiår før kostnaden for karbonfangst og avgiftsnivået når et nivå 
hvor CCS blir bedriftsøkonomisk lønnsomt. Å blande CO₂-fangst inn i en CO₂-avgift for 
avfallsforbrenning blir dermed en kortslutning da det kun vil føre til en konkurransevridning fra 
de mindre til de største anleggene som eventuelt kan ha potensiale for slik teknologi og får 
støtte for slik utvikling.  
 
Forslaget kan øke det globale klimaavtrykket 
Med deponiforbudet i 2009 ble avfallsforbrenning løsningen på et stort miljøproblem i Norge, 
men fortsatt er avfall på deponi et stort internasjonalt problem. EU har vedtatt et 
avfallsdirektiv med ambisiøse mål for materialgjenvinning av husholdningsavfall «og lignende» 
(«municipal waste»), men om alle mål møtes vil Europa fortsatt ha et overskudd på ~42 
millioner tonn avfall i 2035. I et globalt perspektiv blir det å øke prisen på avfallsforbrenning 
relativt til deponering feil vei å gå. Selv om Eidsiva forholder seg til et norsk marked, er det 
flere anlegg i Norge som jobber i et internasjonalt marked og er avhengige av rettferdige 
konkurransevilkår. Det å importere mindre avfall fra Europa som har underkapasitet på 
avfallsforbrenning betyr mer avfall på deponi og høyere utslipp globalt. Stikk i strid med 
formålet til høringsforslaget.  
 
 
Forslaget fremmer ikke sirkulærøkonomi eller teknologiutvikling 
Avfallsforbrenning fjerner miljøgifter og utsirkulert materiale fra den sirkulære økonomien, og 
utgjør dermed «nyren» i det sirkulære kretsløpet, selv når alle materialgjenvinningsmål er 
nådd. Overskuddsvarmen brukes til å produsere energi til hus og industri – sirkulær energi. 
Hver ny kunde på fjernvarme bidrar til elektrifisering av landet. Avfallsforbrenning er en del av 
den sirkulære økonomien, også i et lavutslippssamfunn. Men det er viktig at 
avfallsforbrenningsanleggene kun forbrenner avfall uten alternativ verdi. Skal man få til dette 
må det jobbes aktivt med oppstrøms-leddene, fra produsent, forbruker og innsamlingsledd, og 
man må ha virkemiddelapparat som dytter i samme retning.  
 
Ved å legge avgift på avfallsforbrenning gir man i realiteten dårligere konkurransekraft til 
etablerte norske miljøbedrifter, uten å gi dem reell mulighet til å påvirke miljøavtrykket eller 
avgiftstrykket. I kombinasjon med strengere utslippskrav som er på trappene i forbindelse 
med industriutslippsdirektivet, vil avfallsforbrenningsanleggene møte en tøff kostnadsutvikling 
og vesentlig mindre mulighet for teknologiutvikling og samarbeidsprosjekter som kunne gitt 
grunnlag for ny næringsvirksomhet og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, noe Eidsiva er 
tilhenger av. Da er det også et paradoks at forslaget så tydelig ønsker å premiere CO₂-fangst  

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/waste-incineration-0
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og som er så investeringstungt at den bommer på målgruppen som i  
dette tilfellet er avfallsforbrenningsbransjen. Med utgangspunkt i  
regjeringens egen beskrivelse av sirkulær økonomi, er det vanskelig å  
kjenne igjen sirkulær tankegang i forslaget fra Skatteetaten.  
 
 
Alternativ til avgift på avfallsforbrenning 
En tilnærming til en type avgift i denne sektoren bør ta utgangspunkt i sirkulær økonomi.  
Hvis målet med avgiften er å redusere fossil CO₂ må man rette fokus mot plasten i avfallet. 
Skal man få plast inn i en sirkulær økonomi, må prinsippet om at «forurenser betaler» legges 
til grunn. Det må ha en pris å produsere eller bruke plast som ikke lar seg gjenvinne. I tillegg 
kan staten stimulere et marked for gjenvunnet plast, f.eks. ved å belønne plastproduksjon som 
benytter resirkulert materiale, eller innføre avgift på bruk av jomfruelige råstoffer. Det må 
skapes balanse i plast-markedet slik at plast som sendes til gjenvinning faktisk blir 
gjenvunnet.  
 
Skal en avgift videreføres til forbruker og næringsliv slik høringsforslaget antyder i dag, så må 
insentivet være et annet enn bare økt renovasjonsgebyr. Forbruker og næringsliv må 
oppmuntres til å bruke mindre plast, og/eller etterspørre plastprodukter som enten er 
produsert ved gjenbruk, eller som har en gjenbruksordning. Det må være garanti for at det 
som havner i søppeldunken ikke bare samles inn, men faktisk også gjenbrukes. Og jo kortere 
vei fra bruk til gjenbruk, jo bedre for miljøet. Gode merkeordninger og avgiftsordninger som 
gir forbruker mulighet til å påvirke eget klimaavtrykk kan være et skritt i riktig retning.  
 
I videre ledd kan man se på muligheter for bedre innsamlingsordninger for å forbedre 
kvaliteten på plast som sendes til gjenvinning, samt øke gjenvinningsgraden fra restavfallet og 
næringsavfallet som sendes til forbrenning. Det bør legges til rette for teknologiutvikling og 
investeringer i gode løsninger som støtter et lavutslippssamfunn, f.eks. innen innsamlings- 
eller ettersorterings- løsninger. Samarbeid på tvers av aktørene som utgjør den sirkulære 
økonomien bør oppmuntres og premieres. På den måten kan man lage rom for større og 
målrettede investeringer som blir slagkraftige og dermed kan skape mulighet for ny 
næringsutvikling og nye kompetansearbeidsplasser i hele landet, noe som også støtter målene 
i en sirkulær økonomi.  
 
Gjennom de interkommunale selskapene er kommunene viktige premissgivere for 
husholdningsavfallet. Ved å beregne hvor stort utslipp restavfallet fra hver kommune utgjør, 
og allokere disse utslippene til kommunenes utslippsregnskap, vil det gi insentiver til 
utsortering og gjenvinning av fossile fraksjoner i husholdningsavfallet. Næringsavfall utgjør en 
stor andel av avfallet som sendes til forbrenning, og må derfor ha like strenge krav som 
husholdningsavfall.  
 
 
 
Sign. 
 
__________________ 
Marit Storvik, 
Leder Drift og Teknologi 
Eidsiva Bioenergi AS 
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