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Høringssvar – Forslag om CO2-avgift for avfallsforbrenning 
 

 

Energi Norge støtter på generelt grunnlag bruk av CO2-avgift for å redusere klimagassutslipp, men 

er ikke enig i at CO2-avgift på avfallsforbrenning er riktig tiltak. 

 

Energi Norge mener avgiften kun vil være en fiskal avgift da avfallsforbrenningsselskapene ikke 

styrer innholdet i avfallsstrømmen og ikke kan legge kostnadene over på kundene i et 

konkurransepreget marked.  

 

Avfallsforbrenning med energigjenvinning er et positivt miljøtiltak som bidrar til å avlaste 

kraftnettet i byene. Energi Norge mener derfor en CO2-avgift ikke må ramme selskapene som 

håndterer avfallet, men at prinsippet "forurenser betaler" gjør at virkemidlene må rettes tidligere i 

avfallsstrømmen.  

 

Vi viser til høringsbrev fra Skattedirektoratet lagt fram 4. mai 2020 med frist 1. august 2020.  

 
Energi Norge representerer ca. 300 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. 

Medlemsbedriftene står for 95 % av kraftproduksjonen, dekker 90 % av nettkundene og står for den 

overveiende delen av fjernvarmeleveransene i Norge. Fornybarnæringen jobber for bedre klima, sikker 

forsyning og grønn vekst. 

 

Energi Norge har følgende innspill til høringen: 

 

1. Avgiften vil ikke føre til utslippsreduksjoner 

Formålet med den foreslåtte avgiften er "å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige 

utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall." Men høringsnotatet viser ikke at en avgift faktisk vil 

føre til slike utslippsreduksjoner, en mangel også Regelrådet påpeker i sitt høringssvar. Svenske 

utredninger viser tvert imot at avgift på avfallsforbrenning ikke vil ha en slik virkning:  

 

"Naturvårdsverkets bedömning är därmed att skatten på förbränning av avfall inte påverkar 

växthusgasutsläppen." (Naturvårdsverket 2020)  

 

"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) åtgärdskostnaderoch inte heller några miljövinster." (SoU Brännheta skatter! 2017)  
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Utslipp av fossilt CO2 fra avfallsforbrenning skyldes i all hovedsak forbrenning av plast. Avgifter rettet 

mot klimagassutslipp fra avfall må derfor innrettes for å redusere mengden avfall og andelen plast som 

sendes til forbrenning. Avfallsforbrenningsselskapene rår i liten grad over dette. All den tid deponering av 

avfall er forbudt i Norge må avfall som ikke ombrukes eller materialgjenvinnes gå til forbrenning. Som 

både høringsnotatet og regjerningens avfallsmelding fra 2017 fastslår omsettes avfall i et nordisk-

europeisk marked der prisen hovedsakelig settes i Sverige grunnet større forbrenningskapasitet, høyere 

energiinntekter og lavere marginalkostnad. Norske forbrenningsselskaper kan derfor ikke føre en CO2-

avgift over på sine kunder. En avgift på forbrenning av avfall i Norge vil dermed ikke føre til lavere andel 

plast i avfallet som leveres. Forbrenningsanleggene utnytter overskuddsvarmen, men kan heller ikke 

hente inn kostnaden ved å øke fjernvarmeprisen, fordi Energiloven fastsetter at fjernvarmeprisen følger 

prisen for oppvarming med elektrisk kraft. En CO2-avgift på avfallsforbrenning vil derfor være en ren 

fiskal avgift som forverrer konkurransesituasjonen for selskapene som omdanner avfallet til fjernvarme. 

 

 

2. Avfallsforbrenning er en viktig del av energisystemet 

Avfallsforbrenning med energigjenvinning er et miljøtiltak og en del av den sirkulære verdikjeden for 

materialer og energi. Anleggene leverer overskuddsvarme til fjernvarmesystemet i mange norske byer. 

Norge har en stor fornybar kraftproduksjon og et robust kraftnett. Stadig nye samfunnssektorer 

elektrifiseres, og med en stor andel elektrisk oppvarming er det kraftbehovet på de kaldeste vinterdagene 

som er dimensjonerende for utbygging av kraftnettet. Samspill med fjernvarmesystemene gir fleksibilitet 

for bedre utnyttelse av eksisterende kraftnett og bidrar til å redusere behovet for ytterligere nettutbygging. 

Avgifter på fjernvarmeselskapenes aktivitet er derfor ikke riktig virkemiddel for et velfungerende 

energisystem. 

 

 

3. Avgiften rammer miljøbedrifter 

Avfallsforbrenning med energigjenvinning er den beste måten å destruere avfall som ikke kan eller bør 

materialgjenvinnes. Dette kan være farlig avfall, miljøgifter eller avfall som er for sammensatt til at det 

kan materialgjenvinnes. Vi vil aldri oppnå 100 % materialgjenvinning, og det vil alltid være utsorterte 

rester ("reject") som ikke kan gjenbrukes. En avgift på forbrenning vil derfor også ramme aktørene som 

driver material- og plastgjenvinning. Alternativet til forbrenning er da deponi, som er forbudt i Norge og 

det er heller ikke ønskelig å stimulere til deponering i det europeiske avfallsmarkedet. 

 

 

4. Vanskeliggjør investeringer for CCS 

Forslaget legger opp til at avfallsforbrenningsanlegg med karbonfangst (CCS) skal få avgiftsfritak. 

Klimakur 2030 framholder CCS som et svært viktig tiltak for å nå Norges klimagassforpliktelser. Flere av 

Energi Norges medlemsbedrifter utreder CCS for sine forbrenningsanlegg, men dette vil kun være aktuelt 

for de største anleggene. CCS er ikke moden teknologi, og vil kreve betydelige investeringer før 

realisering. En CO2-avgift på driften fram til CCS er operativt vil vanskeliggjøre slike framtidsrettede 

investeringer. 

 

5. Forurenser betaler 

Det er et grunnleggende prinsipp i norsk miljøpolitikk at "forurenser betaler". Selv om CO2-utslippet 

kommer først ved forbrenning er det ikke avfallsforbrenningsselskapene som er årsak til avfallet. 

Virkemidlene må innrettes slik at produsentene lager produkter som lar seg gjenbruke eller 

materialgjenvinne, at forbrukerne bruker mindre plast eller at kommunene kan legge til rette for økt 

sortering og gjenvinning. Avfallsforbrennings- og energigjenvinningsselskapene gjør et samfunnsoppdrag 

ved å destruere avfallet med energigjenvinning, og må ikke straffes for dette. 

 

 



 

 

3 

6. Avslutning 

Energi Norge støtter avgiftsbelastning for CO2-utslipp, men mener den foreslåtte avgiften på forbrenning 

kun vil være en fiskal avgift. Den vil ikke redusere klimagassutslipp, men forverre konkurransen for 

bedriftene som utfører samfunnsoppdraget med å destruere avfallet på en miljøriktig måte. Vi ønsker 

derfor heller andre virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra avfall. Vi viser også til 

høringssvarene fra våre medlemsbedrifter Fortum Oslo Varme og Statkraft Varme. 

 

 

Vennlig hilsen, 

 

Energi Norge  

 

 

 

Eivind Heløe                                                                                                    Jon Erling Fonneløp 

Direktør                                                                                                            Næringspolitisk rådgiver    

 

 

 

 

 

  


