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Høring - CO2-avgift på forbrenning av avfall - forslag til stortingsvedtak og endringer i 
særavgiftsforskriften 
 
 
Industri Energi viser til Skattedirektoratet høringsnotat om forslag til stortingsvedtak om CO2-avgift 
på forbrenning av avfall, og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om 
særavgifter til gjennomføring av avgiften. Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje-, 
gass- og landindustri. Med våre over 56.000 medlemmer er vi det fjerde største forbundet i LO. 
Virksomhetene våre medlemmer jobber i befinner seg over hele landet og de står for 85% av 
eksportverdien fra Norge. 
 
Industri Energi er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår mellom kvotepliktige/ikke-
kvotepliktige forbrenningsanlegg. 
 
Industri Energi er positive til at det innføres en prising av klimagassutslipp fra 
avfallsforbrenningsanlegg som ikke er kvotepliktige. Industri Energi mener primært at kommunale 
avfallsforbrenningsanlegg bør innlemmes i EUs kvotesystem, på lik linje med industriens 
samforbrenningsanlegg. Dette vil være den beste måten å sikre like konkurransevilkår mellom 
bedrifter som energiutnytter restavfall. Hvis dette ikke er mulig, vil vi støtte innføring av en CO2-
avgift på avfallsforbrenning i ikke-kvotepliktig sektor. Avgiften bør så langt som mulig speile 
kvoteprisen. Forbrenning av farlig avfall og forbrenning av avfall i anlegg for fangst/lagring av CO2 
bør fritas fra avgiftsplikten. 
 
Slik Skattedirektoratet beskriver skiller EUs klimakvoteregler mellom forbrenning av 
avfallsforbrenningsanlegg (ikke-kvotepliktige) og industrielle samforbrenningsanlegg (kvotepliktig) 
Dette skillet medfører en konkurranseskjevhet på avfallsmarkedet, der samforbrenningsanlegg 
betaler for sine klimagassutslipp, mens forbrenningsanleggene ikke betaler tilsvarende kostnad. 
Skjevheten gjelder også overfor forbrenningsanlegg i Sverige og Danmark. I Sverige har 
myndighetene lagt til grunn en tolkning av EUs kvotedirektiv som tilsier at avfallsforbrenningsanlegg 
er kvotepliktige, mens Danmark har frivillig valgt å innlemme forbrenningsanleggene i 
kvotehandelen1. Sverige har også innført en avgift på forbrenning av avfall fra om med 1. april 2020. 
Den svenske avgiften, som kommer i tillegg til kvoteprisen, er p.t. på 75 SEK per tonn avfall. Norge og 
Sverige danner sammen ett felles behandlingsmarked for restavfall til forbrenning. 
 

                                                           
1 https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/EU-ETS-og-

avfallsforbrenning.pdf 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/EU-ETS-og-avfallsforbrenning.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/avfall-norge-no/dokumenter/EU-ETS-og-avfallsforbrenning.pdf


Industri Energi mener at en avgift på forbrenning av avfall bør speile kvoteprisen, for å i størst mulig 
grad sikre like konkurransevilkår mellom norske virksomheter som forbrenner restavfall. Dette tilsier 
en avgiftssats på om lag 125 kroner per tonn avfall.  
 
Vi støtter direktoratets forslag om at avgiftssatsen bør regnes om fra klimagassutslipp med 
utgangspunkt i standardfaktorer fra Miljødirektoratets National Inventory Report. 
 
Vi støtter at det gis avgiftsfritak for forbrenningsanlegg som fanger og frakter CO2 fra 
forbrenningsprosessen til en geologisk lagringsplass for permanent lagring. Et slikt avgiftsfritak vil gi 
økonomiske incentiver til å ta i bruk CCS-teknologi ved anleggene. 
 
Vi støtter at det gis fritak fra avgiftsplikten ved forbrenning av farlig avfall. En avgift på farlig avfall 
ville kunne gitt utilsiktede miljøkonsekvenser. Økt pris på behandling av farlig avfall kan øke risikoen 
for at farlig avfall ikke leveres inn til godkjent behandling.  
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