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Høringsuttalelse fra Fortum Oslo Varme vedrørende 
Skattedirektoratets forslag om innføring av CO2-avgift på 
avfallsforbrenning 
 
Sammendrag 
 
Fortum Oslo Varme (FOV) mener at den forslåtte avgiften ikke er styringseffektiv med tanke på 
reduserte CO2-utslipp. CO2-utslipp fra avfallsforbrenning skyldes forbrenning av fossil plast, og der 
spesielt forbrenning av plast som burde og kunne ha vært materialgjenvunnet er et viktig punkt. Det 
er et «oppstrøms» plastproblem som må løses, og en avgift på sluttbehandlingsleddet er et tiltak i 
feil ende.  
 
Den foreslåtte avgiften vil ikke kunne legges på behandlingsprisen i et konkurranseutsatt 
avfallsmarked der prisene settes i Sverige og Storbritannia. Avgiften vil derfor ikke gi noen effekt 
bakover i verdikjeden, og dermed heller ingen effekt på de leddene som i praksis avgjør hvor mye og 
hva slags plast som sendes til forbrenning. En avgift vil kun være et proveny uten klimaeffekt. Det er 
også stor sannsynlighet for at økte kostnader for forbrenning fører til mer deponering i Europa, med 
langt høyere utslipp som resultat. Det kan neppe være en ønsket konsekvens for en klimabegrunnet 
avgift. 
 
FOV anbefaler at man heller øker gjennomføringstakten av og styrker allerede foreslåtte og/eller 
vedtatte tiltak som er målrettet høyere opp i avfallshierarkiet, og der de også har større klimaeffekt. 
Spesielt vil vi fremheve en bedre produsentansvarsordning for plast, samt tiltak som vil gi reduserte 
mengder med usortert avfall til forbrenning. En CO2-skatt på bruk av jomfruelig fossil plast er også 
noe som bør utredes. Slike tiltak vil i praksis gi reelle og varige utslippsreduksjoner.  
 

Innledning 
 
FOV viser til høringsforslag om innføring av CO2-avgift på forbrenning av avfall, publisert 4. mai 2020, 

og sender med dette inn vår høringsuttalelse.  

FOV er den største aktøren innen avfallsforbrenning i Norge. I 2019 sluttbehandlet vi nærmere 

400.000 tonn med utsortert restavfall. Dette er restavfall fra en rekke norske kommuner, ulike 

næringsaktører og sortert husholdningsavfall fra Storbritannia. Det er viktig å understreke at det er 

trygg sluttbehandling av restavfall som alltid er primæroppgaven til våre forbrenningsanlegg, ikke 

energiproduksjon.  

Skattedirektoratets forslag går i korthet ut på en tonnbasert særavgift på forbrenning av restavfall 

som inneholder fossilt materiale. Det skal være unntak for positivt utsorterte fornybare fraksjoner og 



 
 

 

farlig avfall, samt for CO2 som fanges og lagres. Det skal i utgangspunktet benyttes en standardfaktor 

på 0,55 tonn CO2/tonn avfall. Formålet med avgiften er å bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av 

ikke-kvotepliktige utslipp av fossil CO2 fra forbrenning av avfall.  

Avfallsforbrenning er et stort og sammensatt tema som berører mange aktører. FOV ønsker å 

begrunne sitt høringssvar gjennom å fokusere på følgende områder som vi mener er helt nødvendige 

premisser for en god og opplyst diskusjon om egnede virkemidler: 

- Det er forbrenning av fossil plast som er årsaken til utslipp av fossil CO2 

- Vil den foreslåtte avgiften ha noen utslippsreduserende effekt?  

FOV har også foreslått andre og mer målrettede tiltak som vil kunne gi langt større reduksjoner i CO2-

utslipp fra avfallsforbrenning.  

Det er forbrenning av plast som er årsaken til fossile CO2-utslipp fra avfallsforbrenning 

Fossile CO2-utslipp fra avfallsforbrenning dannes ved forbrenning av materialer som inneholder 

fossilt karbon, i all hovedsak plast. Plast består igjen av en lang rekke varianter og kvaliteter, samt 

kombinasjoner av disse. I praksis er det ca. 500.000 ulike kvaliteter/merkenavn på markedet.  

Samfunnets bruk av plast er omfattende og økende, da plast har mange gode egenskaper (f.eks. å 

redusere matsvinn, vektbesparende materialer i biler etc.). Det er imidlertid viktig at plast må 

brukes på riktig måte og at man tilstreber så høy grad av gjenbruk og resirkulering som mulig. Her er 

mye ugjort og per 2020 har man en lang vei å gå før man når de materialgjenvinningsmålene som 

både Norge og EU har satt seg. Potensialet for økt materialgjenvinning og mer sirkulære prosesser er 

stort, og Fortum støtter dette arbeidet med stor tyngde, også som industriaktør med konkrete planer 

om å bygge Nordens største gjenvinningsanlegg for plast i Norge. Likevel er det viktig å legge til grunn 

at man i overskuelig fremtid ikke vil klare å materialgjenvinne 100 % av avfallet. Årsakene til dette er 

mange og sammensatte, ikke minst for plast som er et svært komplekst tema.  

Det er derfor viktig å ha et kunnskapsbasert utgangspunkt i denne saken. Forenklet kan man si at de 

fossile CO2-utslippene stammer fra forbrenning av to kategorier plast: 

Kategori 1: Forbrenning av plast som ikke kan, skal eller bør gjenvinnes. Dette kan f.eks. være pga. 

giftige tilsetningsstoffer, forurensing, smittefarlig plastavfall, tollbeslag med ukjent opprinnelse, 

laminater, plast fra havet med dårlig kvalitet etc, altså fraksjoner som ikke nødvendigvis er definert 

som farlig avfall, men som daglig havner i forbrenningsanleggene, også via ordinært restavfall. En 

annen kilde til slike fraksjoner er plastgjenvinningsindustrien, der det alltid oppstår fraksjoner som 

ikke lar seg gjenvinne (rejekt), og som krever sluttbehandling. I teorien kunne slike fraksjoner ha blitt 

deponert og ikke forbrent, men det ville neppe vært en ressursmessig god løsning, og vil ikke være 

uten miljørisiko. Destruksjon (forbrenning) med påfølgende energiutnyttelse, enten i 

avfallsforbrenningsanlegg eller i industrien, må sies å være en bedre løsning så lenge slike 

plastfraksjoner eksisterer i samfunnet, både av ressurshensyn og ikke minst for å fjerne miljøgifter fra 

kretsløpet. Dette gir utslipp av CO2, men vil på sikt kunne tas hånd om av karbonfangst- og lagring 

(CCS). Det er ikke formålstjenlig å avgiftsbelegge destruksjon av denne type fraksjoner slik det er 

foreslått, også fordi det representerer en hindring for økt resirkulering av plast. Man må heller jobbe 

systematisk for å redusere fossilandelen i og tilførselen av denne type plast til markedet, f.eks. 

gjennom en bedre produsentansvarsordning. 

  



 
 

 

Kategori 2: Forbrenning av plast som burde vært utsortert og sendt til materialgjenvinning, men som 

ikke er blitt utsortert og dermed sendt til forbrenning. Dette er selve kjernen i problemet. FOV legger 

avfallshierarkiets prinsipper til grunn for all vår virksomhet og presiserer at denne type plast i 

utgangspunktet ikke er et ønsket innhold i behandlet avfallsvolum, både fordi det som regel er en 

bedre miljøløsning å materialgjenvinne plasten, samt at det medfører unødvendige utslipp og det 

fortrenger nødvendig kapasitet til å behandle annet avfall som ikke kan materialgjenvinnes.  

Den grunnleggende årsaken til CO2-utslippene er altså forbrenning av fossilbasert plast (dette gjelder 

både her i Norge og ellers). I og med at formålet med forslaget er å bidra til kostnadseffektive 

reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall, en målsetning FOV 

støtter, er det derfor helt sentralt å ta utgangspunkt i dette når en avgift som dette diskuteres.  

I norsk miljøpolitikk er prinsippet om «forurenser betaler» svært viktig. Men hvem er den egentlige 

forurenseren her? Selv om det rent fysisk er ved forbrenningsanlegget selve utslippene skjer, så er 

det helt andre aktører i verdikjeden for et plastprodukt som tar valgene og som dermed forårsaker 

og avgjør størrelsen på utslippene. Noen eksempler er: 

- Bedrifter som sender ikke-gjenvinnbare plastkvaliteter og produkter ut på markedet.  

- Aktører som sender ut plast på markedet, men som i dag ikke er med i noen 

produsentansvarsordninger 

- Personer og bedrifter som ikke sorterer ut plast, selv om innsamlings- og sorteringsløsninger 

finnes  

- Kommuner og aktører som fortsatt har dårlig tilrettelagte innsamlings- og sorteringsløsninger 

- En offentlig etat som ikke etterspør gjenvunnet plast i et større innkjøp av et produkt der 

dette hadde vært fullt mulig.  

Den egentlige forurenseren er altså i praksis mange aktører. En skattlegging av 

sluttbehandlingsleddet, forbrenningsanlegget, er uansett å starte i feil ende. Det er ikke her man er i 

posisjon til å påvirke mengden fossil plast til forbrenning. Eller som en stor svensk aktør sa i den 

tilsvarende svenske avgiftsdebatten: ”Avfallsförbränningsskatten blir en kostnad för den som städar 

upp, inte för den som skräpar ned”.  

Oppsummert – dette er et spørsmål som i helhet går på hvordan vi som samfunn løser 

oppstrømsutfordringer rundt håndtering av plast, og løsningene må derfor fokuseres på nettopp 

dette. Forslaget som foreligger er i strid med prinsippet om at forurenser betaler.  

Vil den foreslåtte avgiften ha noen utslippsreduserende effekt? 

I og med at det er klimagassreduksjoner som er den primære hensikten med forslaget, så er det 

viktig å være sikker på at den foreslåtte avgiften i realiteten reduserer utslipp. Dette kan i prinsippet 

oppnås på tre måter: 

- Redusere mengden med ikke gjenvinnbar fossil plast som settes ut på markedet 

- Økt ombruk og materialgjenvinning av plast 

- Karbonfangst 

FOV mener at avgiften, slik den er foreslått, ikke vil være et styringseffektivt verktøy for å oppnå 

reduksjoner i klimautslipp, og begrunner dette nedenfor gjennom å se på effekten både nasjonalt og 

internasjonalt.  

  



 
 

 

Innvirkning på nasjonale utslipp 

Om den foreslåtte avgiften skal ha noen utslippsreduserende effekt i Norge må den, med referanse 

til forrige avsnitt, føre til at det forbrennes mindre fossil plast i norske anlegg, og da primært plast 

som burde vært gjenvunnet. En avgift må da i sin helhet kunne videreføres tilbake til leddene der 

beslutninger tas og bidra til reelle endringer. I praksis snakker man om bl.a. produsenter og aktører 

som sender ulike plastprodukter ut på markedet (design, materialvalg etc.), kommuner og bedrifter 

som driver innsamlings-, sorterings- og gjenvinningsløsninger for bl.a. plast, samt enkeltpersoner og 

bedrifters daglige handlinger.  

Det er svært lite sannsynlig at det vil skje noen signifikante endringer i disse leddene dersom det 

innføres en flat skatt på forbrenningsleddet. Forbrenningsanleggene har ingen naturlig påvirkning på 

eller mandat over de nevnte aktørene, og kan heller ikke påvirke mengde, innhold og sorteringsgrad i 

restavfallet når det først har ankommet forbrenningsanlegget. Den foreslåtte avgiften er dessuten 

utformet med en (i praksis) flat sats som ikke skiller på om avfall til forbrenning er godt eller dårlig 

sortert. Anleggene blir beskattet helt likt, uansett om man mottar avfallsfraksjoner som burde vært 

utsortert og gjenvunnet eller fraksjoner som ikke har andre behandlingsmuligheter enn forbrenning. I 

praksis vil den foreslåtte muligheten til å endre en anleggsspesifikk faktor ikke være mulig, ikke minst 

grunnet et svært høyt antall ulike avfallskunder.  

Skattedirektoratets forslag hviler på en premiss om at avgiften kan videreføres til 

avfallsbesitter/forbrenningskunde, og at forurenser da får incitamenter til å gjøre tiltak. Dette er ikke 

riktig - avgiften vil ikke kunne legges på toppen av behandlingsprisen og dermed videreføres bakover 

til de over nevnte aktørene. Avfallsmarkedet er svært konkurranseutsatt og i dag omsettes hele 85 % 

av avfallsvolumene i Norge i et nord-europeisk marked der Sverige, med sin overkapasitet, og bl.a. 

UK, som en stor kjøper av forbrenningstjenester, er prissetter. Prisen settes altså utenfor Norges 

grenser. Norske aktører har derfor ingen mulighet til å øke prisen mot enkelte forbrenningskunder 

man f.eks. tror har mye usortert avfall, og dermed plast. Det er markedsprisen som uansett gjelder.  

Med manglende mulighet til videreføring av avgift til avfallsbesitter/forbrenningskunde, vil den 

foreslåtte avgiften derfor ikke være styringseffektiv og vil heller ikke gi noen reduksjoner i 

klimagassutslipp. Dette var også konklusjonen til norske myndigheter i 2014 da de evaluerte 

bortfallet av forbrenningsavgiften i 2010. FOV viser også til flere offentlige utredninger i Sverige, der 

f.eks. Naturvårdsverkets i et regjeringsoppdrag så sent som i april 2020 konkluderte med følgende 

om en CO2-avgift på forbrenning:   

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

växthusgasutsläppen. 

Også konklusjonen i den svenske offentlige utredningen (SoU Brännheta skatter!) fra 2017 er helt 

klar:  

«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”. 

De samme konklusjonene er også gyldige i Norge, ikke minst fordi en enda større andel av 

restavfallet her hjemme omsettes i markedet. Det er dessuten verdt å nevne at Sverige skal gjøre en 



 
 

 

revurdering av den nylig innførte avgiften allerede innen oktober 2021, noe som kan tolkes som et 

svar på at de mange offentlige utredningene var samstemte på at en avgift ikke er et egnet 

styringsverktøy for verken å redusere utslipp eller øke materialgjenvinningen. 

Skattedirektoratet har forøvrig i høringsnotatet ikke vist til noen beregninger eller estimater av en 

forventet miljøeffekt. FOV mener det er en vesentlig mangel.  

Innvirkning på internasjonale utslipp 

Like viktig som et norsk fokus er det å vurdere hvilke konsekvenser en avgift kan medføre for 

klimagassutslipp i et større (europeisk) perspektiv.   

Deponier og illegal forbrenning er i dag et stort miljø- og klimaproblem i store deler av verden. Også i 

Europa skjer dette med enorme mengder avfall hvert år, til tross for målsettinger og tiltak fra EU 

(fortsatt ca. 175 millioner tonn hvert år på deponi). Deponering er den verste klimaløsningen av alle. 

Selv forbrenning uten energiutnyttelse vil til sammenligning gi store utslippskutt.  Norge innførte 

deponiforbud i 2009 – et svært vellykket klimatiltak.  

Ser man Europa under ett er det i dag en stor underkapasitet på forbrenningsanlegg i forhold til 

mengder med restavfall. Selv om EU skulle nå alle sine mål før økt materialgjenvinning og redusert 

deponering i 2035, så vil man allikevel mangle et stort antall1 forbrenningsanlegg for sluttbehandling 

av de ikke-gjenvinnbare fraksjonene, inkludert rejekt fra materialgjenvinningsindustrien. Det er svært 

viktig å være klar over dette. Forbrenning og økt materialgjenvinning må derfor i fremtiden 

komplettere hverandre, men med for få forbrenningsanlegg vil deponi fortsatt være det mest 

sannsynlige alternativet for store volumer i lang tid. Dette vil også gjelde i land som Norge i dag tilbyr 

forbrenningstjenester til og der forbrenningskapasiteten fortsatt er under behovet (som f.eks. i UK). 

Klimamessig er dette svært negativt, og det viser at det er viktig å ikke gjøre nødvendig forbrenning 

unødvendig kostbart i forhold til deponering. FOV kjenner til konkrete case fra UK av nyere dato der 

et stort volum restavfall, grunnet innføring av CO2-skatt på importert avfall til Nederland der det var 

tenkt forbrent, i stedet ble deponert i UK da det ble den billigste løsningen2.   

Oppsummert – den foreslåtte avgiften vil ikke være styringseffektiv og vil ikke gi merkbare 

reduksjoner i klimagassutslipp. Dette er også hva en rekke offentlige utredninger konkluderer med. 

Det er også viktig å se Europa under ett når man øker kostnaden på forbrenningstjenester i forhold til 

deponering, og spesielt i land med mangelfull forbrenningskapasitet. Dette øker faren for at 

tilsvarende volumer i stedet havner på deponi, som igjen vil gi økte utslipp. Sånn sett vil en avgift, om 

den vil bli forsøkt lagt på gjeldende behandlingspris, direkte kunne virke mot sin hensikt så lenge 

deponering da blir en rimeligere behandlingsmetode.   

Den foreslåtte avgiften vil i tillegg gi svekket konkurranseevne for norske anlegg 

FOV er av den oppfatning at den manglende klimaeffekten av den foreslåtte avgiften er det viktigste 

argumentet. Det faktum at en avgift vil svekke økonomien og konkurransesituasjonen til samtlige 

norske anlegg også et moment som må nevnes.  

Skattedirektoratet refererer i sitt høringsnotat til Sverige og den innførte avgiften der, samt ETS, 

både som en begrunnelse og utgangspunkt for å sette størrelsen på en norsk avgift. Selv om det er et 

felles avfallsmarked er det viktig å påpeke at et tilnærmet likt avgiftsnivå på utslipp ikke er det 

 
1 I henhold til CEWEP vil man mangle an kapasitet tilsvarende 40 millioner tonn (=100 Klemetsrudanlegg) 

2 https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/essex-to-landfill-rdf-in-wake-of-dutch-tax/ 

https://www.letsrecycle.com/news/latest-news/essex-to-landfill-rdf-in-wake-of-dutch-tax/


 
 

 

samme som like ramme- og konkurransevilkår. For eksempel har svenske anlegg muligheter for 

betydelig høyere energiinntekter, og dette utgjør fort mye mer enn summen av både en høy CO2-

avgift og kvotekostnader. Vi henviser her til regjeringens egen avfallsmelding fra 2017: 

“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 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.” 

......”I Sverige har de høyere gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad enn i Norge, blant annet fordi de 

har kommet lenger i utbygging av fjernvarme enn Norge.” 

I Norge, i motsetning til f.eks. Sverige og Danmark, vil det heller ikke være noen mulighet for å 

kompensere en forbrenningsavgift i form av økt fjernvarmepris. Fjernvarmeprisen er her regulert og 

settes på basis av Energilovens § 5-5, hvor det står at «prisen for fjernvarme kan ikke overstige prisen 

for elektrisk oppvarming i vedkommendes forsyningsområde». Følgelig må prisen følge 

elektrisitetsmarkedet.  

Om en avgift likevel skulle bli forsøkt lagt på toppen av dagens behandlingspris, og sånn sett øke 

prisene Norge, så vil det i praksis føre til økt avfallsvolum ut av landet, primært til Sverige 

(karbonlekkasje). Slik vil markedet reagere. Det mest sannsynlige scenarioet er at en avgift i praksis 

må dekkes av det enkelte forbrenningsanlegg, med lavere lønnsomhet og mulige konkurser som 

resultat. Vi vil advare sterkt mot dette, både fordi anleggene står foran strenge og kostbare rense- og 

utslippskrav de neste årene, samt at man i et internasjonalt perspektiv av klimahensyn trenger all 

tilgjengelig forbrenningskapasitet (og mer til) for å håndtere de betydelige mengdene som i dag går 

på deponi.  

Unntak for anlegg med CCS 

Forslaget fra Skattedirektoratet har et eksplisitt unntak for anlegg med CCS. Klemetsrudanlegget til 

FOV er det anlegget i Norge der planene for dette er kommet lengst. Et karbonfangstanlegg vil 

imidlertid tidligst stå klart i 2024, og man har en eventuell driftsavtale med OED som vil løpe i 10 år. I 

praksis vil det altså være svært lenge til det vil være noen form for reell avgiftsbesparelse for FOV, og 

det samme vil gjelde for andre norske forbrenningsanlegg som ligger enda lenger frem i tid. Tvert 

imot vil den forverre økonomien til FOV og bransjen for øvrig såpass over så mange år at det kan 

vanskeliggjøre slike investeringer.      

Forslag til mer målrettede og treffsikre tiltak 

Direktoratet har i sitt notat ikke vurdert andre virkemidler enn den foreslåtte avgiften for å redusere 

utslippene fra denne sektoren (bortsett fra CCS). FOV har i denne høringsuttalelsen pekt på at det er 

høyere opp i avfallshierarkiet at tiltak må settes inn dersom  treffsikre virkemidler som virkelig vil gi 

utslippskutt er målet. Slike tiltak vil dessuten positivt påvirke regjeringens konkrete ønske om økt 

sirkulær økonomi.  

Det er allerede flere vedtak og forslag som i sum vil kunne gi betydelige reduksjoner i mengden plast 

til forbrenning, og dermed reelle utslippsreduksjoner. FOV mener at det først og fremst må tas 

utgangspunkt i disse virkemidlene, og heller vurdere en raskere implementering og styrking av disse 



 
 

 

fremfor en ny avgift på forbrenning som med stor sannsynlighet ikke vil ha effekt.  FOV vil her peke 

på:  

• Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til ombruk/materialgjenvinning på 55/60/65 % 

innen 2025/2030/2035.  Videre vil endringer i emballasjedirektivene gi økte krav om ombruk 

og materialgjenvinning av bl.a. plast (50 % i 2025, opp fra 30 % i dag). Miljødirektoratet har i 

denne forbindelse oversendt høringsforslag til KLD.  

• Videre har Miljødirektoratet sendt over til KLD forslag til regelverk for innføring av krav om 

70 % utsortering av matavfall og plast i kommuner og et utsorteringskrav i næringslivet. 

Dette forslaget har ligget hos KLD siden 2018.  

• Miljødirektoratet har også oversendt til KLD forslag til endringer i 

produsentansvarsordningen, og har dessuten varslet flere endringer.  

• Fra EU er det viktig å nevne forbudet mot engangsplast, som i Norge vil gjelde fra 2021. 

Videre har EU varslet tiltak som kan gi langt strengere krav til resirkulerbarhet for emballasje 

(EU’s plaststrategi), samt skjerpede krav til reparerbarhet, minstekrav til bruk av gjenvunnet 

råvare etc.  

Det er altså en lang rekke vedtak og forslag som peker i riktig retning og som er rettet inn mot de 

områdene og leddene der effekten er klart størst. FOV har i de neste avsnittene fokusert på noen 

temaer som vi anser vil svært sentrale.  

Styrk produsentansvarsordningen for plast 

Miljødirektoratet har i sitt forslag kommet med flere krav og økte målsettinger, fordelt på arbeid i to 

«runder». FOV er positive til innhold og retning, men mener at følgende grep må vurderes i tillegg:   

• Utvid ordningen slik at den omfatter langt flere aktører enn i dag (færre «gratispassasjerer») 

og flere produkter som blir satt på markedet 

• Ordningen bør ikke, som i dag, kun dekke kostnader for behandling av det volumet som 

materialgjenvinnes, men også for det resterende volumet som uansett må sluttbehandles. 

EUs reviderte avfallsrammedirektiv Art 8a krever at alle avfallshåndteringskostnader skal 

bæres av produsenten, og åpner for at dette kan gjelde for alt avfall og ikke bare det som må 

kildesorteres for å nå materialgjenvinningsmålene. Produsentene får da også et ansvar for 

klimakostnadene knyttet til sine produkter.  Dette må følges av en bedre beskrevet modell 

for kostnadsdekning enn det som er tilfelle i dag. På den måten fjerner man også insentivet 

for bruk av emballasje som ikke kan materialgjenvinnes, og for at returselskapene legger seg 

tett på materialgjenvinningsmålene, slik dagens situasjon vitner om. Østerrike har f.eks. gjort 

dette. 

• Vurder tiltak i ordningen som premierer bruk av gjenvinnbar plast og produkter 

• Vurder tiltak i ordningen som premierer bruk av gjenvunnet plast 

Tiltak som reduserer mengde med usortert avfall til forbrenning 

I dag er det fortsatt mye usortert avfall som går rett til forbrenning, både fra husholdninger og  

næringsaktører. Dette gjør sortering i etterkant svært krevende, og bidrar direkte til unødvendige 

utslipp.  

Klima- og miljødepartementet arbeider med nye krav til kommuner og næringsliv om utsortering og 

materialgjenvinning av biologisk avfall og plastavfall, inkludert plastemballasje. Dette er svært viktig 



 
 

 

arbeid, og prosessene her bør vurderes fremskyndet. Det er her viktig at det settes tydelige krav til 

hva som skal sorteres ut. Ikke minst er det viktig med økt kvalitet på det som sorteres ut av plast.  

Det kan være logisk å se denne prosessen i sammenheng med en mer målrettet og differensiert bruk 

av en CO2-avgift. For å sikre nærhet til og styringsevne over mulige tiltak og løsninger må det være 

avfallsbesitter (ikke forbrenningsanlegget) som må dokumentere utsorteringsgrad og som også blir 

avgiftssubjektet. En mulig løsning kan være at usortert avfall til forbrenning avgiftsbelegges, mens 

godt sortert restavfall, etter gitte kriterier satt av myndighetene, ikke får noen avgift. En slik avgift vil 

kunne holdes adskilt fra markedsprisene for øvrig, og kan f.eks. settes inn i et fond som igjen 

benyttes til tiltak. FOV anser at dette vil være en langt mer treffsikker modell enn det forslaget som 

nå foreligger, og foreslår at dette utredes videre.  

CO2-avgift på fossil plast og fossile plastprodukter 

Et alternativ kan også være en CO2-avgift på import og bruk av jomfruelig fossil plast. En slik avgift vil 

indirekte premiere bruk av resirkulert plast, og i praksis redusere tilfanget av plast som til slutt 

forbrennes. I Sverige utreder Naturvårdsvärket på oppdrag fra regjeringen en slik avgift som et av 

flere tiltak, og som de mener også vil være mulig å innføre. Lignende diskusjoner pågår også i 

Tyskland.  

Konklusjon 

I praksis vil en avgift ikke ha noen annen effekt enn et rent proveny. Det er ikke sannsynlig at den vil 

medføre reelle endringer i de delene av verdikjedene for plast som i praksis avgjør hva som ender 

opp som restavfall, og dermed forårsaker utslipp. Styringseffekten er svært lav eller trolig 

fraværende.  

Det er også en stor mulighet for økte kostnader for forbrenningsanleggene her hjemme fører til 

reduserte mengder med forbrenning av europeisk avfall, og dermed økt deponering og langt høyere 

utslipp samlet sett som resultat. Det kan neppe være en ønsket konsekvens for en klimabegrunnet 

avgift. 

For FOV vil et unntak for CCS ha lav betydning grunnet innretningen man har i avtalen med staten på 

driftstilskudd, samt at det vil ta flere år før et anlegg er operativt og dermed en avgiftslettelse vil slå 

inn. Det siste gjelder også for bransjen for øvrig.  Flere år med en tung avgift vil i praksis gjøre det 

vanskeligere å finansiere opp CCS.  

FOV anbefaler at man heller øker gjennomføringstakten av allerede foreslåtte og/eller vedtatte tiltak 

som er målrettet høyere opp i avfallshierarkiet, og der de også vil gi stor og varig klimaeffekt. Spesielt 

vil vi fremheve en styrket og utvidet produsentansvarsordning for plast, samt tiltak som vil gi 

reduserte mengder med usortert avfall til forbrenning. En CO2-skatt på bruk av jomfruelig fossil plast 

er også noe som bør utredes.  

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med Jon Iver Bakken på telefon 916 97 299.  

Jon Iver Bakken (s)              Cato Kjølstad (s) 

Leder bærekraft og ytre miljø             Direktør rammevilkår, 

Fortum i Norge 


