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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. 
 
Norsk Fjernvarme mener den foreslåtte avgiften på fossile CO2-utslipp fra avfallsforbrenning er 
feil medisin for å kutte utslipp i avfallssektoren. For å få ønsket effekt, må avgifter eller tiltak 
settes inn før produkter blir til restavfall som må forbrennes. 
 
Vi påpeker i dette høringssvaret at forslaget 

n gir liten eller ingen klimaeffekt 
n rammer miljøbedrifter 
n kan virke mot sin hensikt 
n hindrer karbonfangst 
n rammer plastgjenvinning 

 
Skal en eventuell avgift være effektiv, må den følge prinsippet om «forurenser betaler», som i 
denne sammenheng er produsenten av (plast)produktene som blir til restavfall. Å knytte tiltak til 
produsentansvaret vil stimulere til både å få ned unødvendige fossilfraksjoner i produktene i 
markedet og endre dagens produktdesign, slik at kasserte produkter lettere kan 
materialgjenvinnes.  
 
Dette vil igjen kutte utslipp i den nødvendige avfallsforbrenningen, ettersom den fossile andelen 
av restavfallet blir redusert, og gi fart i arbeidet med å omstille samfunnet til en sirkulær 
økonomi. 

Forslaget gir liten eller ingen klimaeffekt 
Målet med forslaget fra Skattedirektoratet om å avgiftsbelegge fossile CO2-utslipp ved norske 
avfallsforbrenningsanlegg er å kutte klimagassutslipp. Forslaget mangler imidlertid en god 
utredning av hvilken klimaeffekt avgiften vil gi. Dette poenget i seg selv gjør forslaget svært 
problematisk, noe også Regelrådet påpeker i sin høringsuttalelse. 
 
Utredninger av en slik sammenheng som så langt er gjennomført, både i Norge og i Sverige, 
viser tvert imot at utslippene ikke vil bli redusert ved å avgiftsbelegge miljøbedriftene som 
sørger for forbrenning av restavfallet og at spillvarmen fra prosessen blir gjenvunnet. Så sent 
som i april i år kom det svenske Naturvårdsverket med en knusende dom over den nylig 
gjeninnførte avgiften på avfallsforbrenning i Sverige (som er vedtatt å skulle vurderes på nytt 
allerede neste år): 
 

Norsk Fjernvarme 
representerer 50  
selskaper innen 
produksjon og  
distribusjon av varme og 
kjøling, og 75 selskaper 
fra leverandørindustrien. 
Medlemmene står for  
over 90 % av fjernvarme-
produksjonen i Norge.  

Oslo, 29. juli 2020 
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«Naturvårdsverkets bedömning är därmed att skatten på förbränning av avfall inte påverkar 
växthusgasutsläppen.» (s. 42) 

 
Konklusjonen i den svenske offentlige utredningen «Brännheta skatter!» fra 2017 var også helt 
klar på at en avgift utelukkende vil være fiskal, uten klima- eller miljøgevinster: 
 

«Eftersom den föreslagna skatten förväntas bli så gott som verkningslös medför den inga (eller mycket 
små) åtgärdskostnader och inte heller några miljövinster». (s. 22) 

 
De samme argumentene var også årsaken til den tidligere forbrenningsavgiften i Norge ble 
fjernet i 2010. 
 
Årsaken til at avgiften ikke leverer klimagassutslipp er at utslippene fra den lovpålagte 
sluttbehandlingen av restavfallet er å anse som et forsinket klimagassutslipp. Et produkts fossile 
CO2-utslipp bestemmes allerede i produksjonen av produktet, ikke når det må forbrennes.  
Avfallsforbrenningsanleggene har ingen muligheter til å påvirke CO2-utslippet fra avfallet de tar 
i mot, som uansett må forbrennes. Tiltak for å redusere utslipp fra forbrenningen må derfor 
settes inn før posen med restavfall snøres igjen om sendes til forbrenning. 

Forslaget rammer miljøbedrifter 
At den foreslåtte avgiften utelukkende vil ha en fiskal effekt, understrekes av at 
avfallsforbrenningsanleggene i svært liten grad har mulighet til å hente inn kostnadene ved en 
CO2-avgift ved å øke gebyret kundene betaler for å bli kvitt restavfallet. Årsaken er at nesten alle 
kundene opererer i et nordisk-europeisk marked for forbrenningstjenester, hvor prisene settes 
andre steder enn i Norge.  
 
I skattedirektoratets høringsnotat påpekes det at norske priser i praksis settes i Sverige. Dette 
dokumenteres godt i den norske Avfallsmeldingen fra 2017: 
 

«Siden svenske forbrenningsanlegg oftest har lavere marginalkostnader ved drift enn de norske anleggene, 
fungerer de som prissetterne i dette markedet». (s. 22) 

 
For å få konsesjon for avfallsforbrenning i Norge, er det et krav at spillvarmen fra 
forbrenningen gjenvinnes til energiformål. Flere forbrenningsanlegg produserer derfor 
elektrisitet av spillvarmen, mens alle anleggene selger den gjenværende spillvarmen fra sin 
forbrenningsprosess til lokale nær- eller fjernvarmeanlegg. Det er likevel bare 11 av 77 
fjernvarmeanlegg listet på statistikknettstedet fjernkontrollen.no som bruker spillvarme fra 
avfallsforbrenning som kilde.  
 
Denne spillvarmen er likefullt kilde til omlag halvparten av all energien som distribueres som 
fjernvarme i norske byer og tettsteder, ettersom åtte av de ti største fjernvarmebyene i landet har 
spillvarme fra avfallsforbrenning som grunnlast (Oslo, Trondheim, Bergen, Hamar, Tromsø, 
Kristiansand, Ålesund og Stavanger). Spillvarmen er derfor en verdifull ressurs i energisystemet, 
ettersom den avlaster strømnettet vinterstid i norske storbyer og demper presset på kostbare 
effekt-investeringer i det samme strømnett. 
 
Det er likevel i liten grad mulig for avfallsforbrenningsanleggene å øke prisen på spillvarmen de 
leverer, ettersom kundene, altså fjernvarmeselskapene, ikke har mulighet til å øke 
fjernvarmeprisen tilsvarende for sine kunder. Dette fordi § 5.5 i Energiloven krever at 
fjernvarmekundenes priser aldri skal være dyrere enn en tilsvarende energileveranse fra 
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strømnettet, inkludert avgifter. Strømprisen fungerer altså som et bevegelig tak for 
fjernvarmeprisen. Også dette påpekes i Avfallsmeldingen: 
 

«Elektrisitetsprisen er også betydelig høyere i Sverige, noe som gir svenske forbrenningsanlegg et 
konkurransefortrinn» (s. 23) 

 
I Norge er strømprisen alltid betydelig lavere enn i Sverige ettersom svenske strømkunder 
betaler langt høyere avgifter på sitt strømforbruk. For eksempel har Sverige en el-avgift som er 
opptil 25 øre høyere enn den norske (avhengig av landsdel) per kilowattime. Dette gjør at salg 
av spillvarme fra svenske avfallsanlegg gir rom for inntekter som mer enn oppveier både 
kostnadene til den nylig innførte CO2-avgiften i Sverige og ved innlemmelse i det europeiske 
kvotesystemet ETS. 
 
Avfallsmeldingen påpeker videre at svenske anlegg har bedre «miljøeffekter» som vrir 
konkurransen i deres favør: 
 

«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.» 
(s.22) 

 
At de svenske avfallsforbrenningsanlegg fortsatt har større utnyttelsesgrad på sin spillvarme enn 
de norske, kan skyldes at markedet for fjernvarme i Sverige er ti ganger så stort som i Norge. I 
Sverige er det standard i bygningsmassen at romoppvarming og tappevann kan varmes av 
fjernvarme, mens andelen bygninger med vannbåren varme, som er det største markedet for 
fjernvarme, er mye lavere i Norge. Dermed går en betydelig andel av spillvarmen fra 
avfallsforbrenning i Norge tapt hver sommer, når behovet for romoppvarming er lavt, mens 
markedet i Sverige fortsatt er stort nok sommerstid (f.eks. forsyning av varmt tappevann, 
baderomsvarme og absorpsjonskjøling) til å utnytte mer av spillvarmen.  
 
Norsk Fjernvarme har, sammen med en rekke energi- og miljøorganisasjoner, gjentatte ganger 
argumentert for å skjerpe kravene til energifleksible oppvarmingsløsninger i norske byggeregler, 
noe også stortingsflertallet tidligere har bedt om. Hensikten er å kunne utnytte enda mer 
spillvarme, varmepumper og bioenergi i oppvarmingssektoren. Dette ville igjen føre til enda 
bedre energiutnyttelsesgrad av spillvarmen fra norske avfallsforbrenningsanlegg, som er et 
politisk mål.  

Forslaget kan virke mot sin hensikt 
En av årsakene til at Norge innførte et deponiforbud for husholdningsavfall i 2009, var 
erkjennelsen av at forbrenning av avfallet ville gi lavere klimagassutslipp enn deponi. Faktisk 
reduserer forbrenningen klimagassutslippet med tre firedeler sammenlignet med deponi. I tillegg 
blir andre miljøgifter tatt ut av kretsløpet ved forbrenningen – og materialer gjenvunnet fra 
bunnasken. Som følge av deponiforbudet ble kapasiteten på avfallsforbrenning i Norge bygget 
kraftig ut.  
 
Å innføre en CO2-avgift på avfallsforbrenning i norske anlegg vil føre til dårligere økonomi for 
disse miljøbedriftene siden mer norsk avfall trolig havner i svenske anlegg – som igjen vil 
fortrenge europeisk avfall fra svenske ovner og over på europeiske deponier. Slik sett kan en 
norsk avgift kunne føre til økte klimagassutslipp i en europeisk sammenheng. Det finnes 
allerede europeiske eksempler på at restavfall har havnet på deponi istedenfor forbrenning på 
grunn av lignende avgifter i Europa. 
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Ifølge Avfall Norge er det bare 15 prosent av den totale avfallsmengden som forbrennes i 
norske anlegg som holdes utenfor det nordisk-europeiske markedet for forbrenningstjenester. 
Dette er avfall som kommer fra eierkommunene til forbrenningsanleggene eller ved kommunale 
ordninger om tildelt enerett. For denne avfallsmengden vil en CO2-avgift teoretisk kunne dekkes 
inn ved et forhøyet mottaksgebyr. Paradoksalt nok vil altså den foreslåtte CO2-avgiften føre til 
høyere priser for forbrenningstjenester utelukkende i de kommunene som i sin tid tok ansvar og 
investerte i avfallsforbrenningsanlegg da deponiforbudet ble innført. 

Forslaget fremmer ikke karbonfangst 
Økte kostnader for forbrenningsanleggene vil bety et skudd for baugen for utviklingen av 
karbonfangst og lagring eller bruk av CO2 fra avfallsforbrenningsanleggene, såkalt CCSU. Alle 
de store avfallsforbrenningsanleggene ser i dag på muligheter for dette.  
 
Å fange utslipp fra avfallsforbrenningen vil gi negative utslipp, siden også biogent CO2 vil 
fanges, som påpekt i Klimakur 2030. Den store barrieren for CCSU er de høye 
investeringskostnadene og ved innføring av en CO2-avgift vil denne barrieren bli større. At et 
anlegg med CCSU vil slippe CO2-avgift en gang i fremtiden er på sin side ikke et tilstrekkelig 
stort insentiv for å realisere slike investeringer i dag. 
 
For fjernvarmenæringen er utviklingen av CCSU på avfallsforbrenning veldig interessant, 
ettersom den baner veien og kommersialiserer teknologi for mulige fangst- og lagringsløsinger 
også for forbrenning av fornybar energi, for eksempel bioenergi, i fjernvarmens egne, store 
kjeler. Slike løsninger kan på sikt gjøre allerede fornybare varmesystemer til de facto karbonsluk 
i byer og tettsteder over hele landet. 

Forslaget rammer plastgjenvinning 
En CO2-avgift på avfallsforbrenning vil også straffe aktører som arbeider med 
materialgjenvinning fra avfallsstrømmen i forkant av forbrenningen – spesielt plastgjenvinning. 
En svært stor andel av innsamlet avfall til materialgjenvinning lar seg ikke materialgjenvinne, på 
grunn av forurensing, innhold av miljøgifter eller generell dårlig kvalitet. I 2019 ble bare 65,7 
prosent av kildesortert plast fra husholdningene materialgjenvunnet, slik at den totale 
materialgjenvinningen av plast fra husholdningene var 33,5 prosent. Dette segmentet, såkalt 
reject, må destrueres ved forbrenning. 
 
Siden slik reject gjerne har høy fossilandel, i tilfellet plast nær 100 prosent, vil den straffes ekstra 
høyt av en avgift på fossile CO2-utslipp. For anlegg som materialgjenvinner plast vil en CO2-
avgift på forbrenning ramme en allerede skjør forretningsmodell, ettersom anleggene ikke kan 
hente den økte kostnaden inn igjen i markedet for plastprodukter. Årsaken er at prisen på nytt 
råstoff (olje) allerede i dag er lavere enn prisen på den gjenvunne plasten. 
 
Den foreslåtte CO2-avgiften vil altså kunne være direkte ødeleggende for arbeidet med å utvikle 
den sirkulære økonomien i Norge. Vi viser forøvrig til Avfall Norges høringsinnspill for 
ytterligere konsekvenser for verdikjedene i avfallssektoren. 

Produsentansvaret viktigst 
I diskusjonen etter at Grønn skattekommisjon trakk fram idéen om å gjeninnføre en CO2-avgift 
på avfallsforbrenning, er det kommet flere forslag om alternativer, og mer treffsikre, måter å 
løse dette på. 
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Lederen av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, 
Ketil Kjenseth fra regjeringspartiet Venstre, har 
foreslått en modell hvor det er mengden av restavfall, 
og ikke forbrenningen av det, som avgiftsbelegges. 
Forslaget er interessant, ettersom det vil gjelde alt 
restavfall, og ikke bare det som leveres til norske 
anlegg. Det krever imidlertid en bedre oversikt over 
avfallsstrømmene i markedet enn det som finnes i 
dag.  
 
Å synliggjøre hvor (rest)avfallet kommer fra, kan i seg 
selv bidra til å få ned klimagassutslippene fra 
avfallsforbrenning. I Miljødirektoratets årlige statistikk 
for klimagassutslipp i kommune-Norge vil være et 
godt verktøy for dette. Ved å beregne hvor stort 
utslipp restavfallet fra hver kommune utgjør, og 
allokere disse utslippene til kommunenes 
utslippsregnskap, vil det gi tydelige insentiver til utsortering og gjenvinning av fossile fraksjoner 
i kommune-Norge. Miljødirektoratet har allerede planer for å synliggjøre en slik allokering, på 
samme måte som statistikken i dag synliggjør hvor transportutslippene i en kommune kommer 
fra. 
 
Et mulig tiltak her vil være å avgiftsbelegge usorterte fraksjoner av restavfall, mens godt sortert 
restavfall gir lavere eller ingen avgift. Det samme vil da også måtte gjelde næringsavfall. 
 
Som påpekt i innledningen av dette høringssvaret, er det i produksjonen av produktene av 
muligheten både for materialgjenvinning og reduksjon av utslipp ved forbrenning bestemmes. 
Den aller mest treffsikre løsningen vil derfor være tiltak som tar tak i dette produsentansvaret. 
En «CO2-avgift» som pålegges produkter basert på produktets innhold av plast og/eller ikke-
materialgjenvinnbare deler vil gi insentiver til forbrukerne om å velge resirkulerbare 
lavutslippsprodukter. Dette vil både redusere de totale avfallsmengdene, stimulere 
sirkulærøkonomien og kutte fossilutslipp fra avfallsforbrenningen. 
 
Det finnes allerede en produsentansvarsordning for plast i dag, som kan utvides og styrkes. 
Forslag til dette er allerede på bordet fra Miljødirektoratet, uten at de ennå er innført. Disse 
forslagene, som i stor grad handler om krav til materialgjenvinning, kan utvides til også å ta med 
utslippene ved forbrenning. 
 
 
                                                                                                                                            
På vegne av Norsk Fjernvarme,   

      
 
 
 

Trygve Mellvang Tomren-Berg Heidi M. Juhler    
Daglig leder    Seniorrådgiver   

Synlighet kutter utslipp 
Et godt eksempel på hvordan 
synliggjøring og ansvarliggjøring av 
tidligere «usynlige» utslipp kan føre 
til handling, er den store 
oppmerksomheten rundt 
utslippskutt på norske byggeplasser. 
For bare få år siden var dette en 
utslippsversting ingen brydde seg 
spesielt mye om, til tross for at de 
årlige utslippene fra byggeplassene 
var like høye som fra all oljefyring i 
Norge. I dag har alle ambisiøse 
miljøkommuner og private utbyggere 
konkrete planer og krav om fossilfrie 
og utslippsfrie løsninger på sine 
byggeplasser.  
 


