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Høringsuttalelse – CO2-avgift på forbrenning av avfall 

 

Vi viser til Skattedirektoratets høringsnotat vedr. CO2-avgift på forbrenning av 

avfall. Innføring av prising av utslipp av klimagasser fra avfallsforbrenning har 

tidligere blitt varslet blant annet i Meld. St. (2016 – 2017) og senere 

budsjettproposisjoner I det følgende er Norsk Industris høringsinnspill til forslaget. 

 

Norsk Industri er positive til at det innføres en prising av klimagassutslipp fra 

avfallsforbrenningsanlegg som ikke er kvotepliktige. Norsk Industri mener 

primært at 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, og 

ikke overstige denne. Forbrenning av farlig avfall og forbrenning av avfall i anlegg 

for fangst/lagring av CO2 må uansett fritas fra en evt. avgiftsplikt. 

 

Slik Skattedirektoratet beskriver skiller EUs klimakvoteregler mellom forbrenning 

i avfallsforbrenningsanlegg (ikke-kvoteplikt) og samforbrenningsanlegg i 

industrien (kvoteplikt) 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 frivillig har valgt å 

innlemme forbrenningsanleggene i kvotehandelen.1 Sverige har også innført en 

avgift på forbrenning av avfall fra og 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. 

 

Norsk Industri mener at en avgift på forbrenning av avfall bør speile kvoteprisen, 

og ikke overstige denne, for å i størst mulig grad sikre like konkurransevilkår 

mellom norske virksomheter som forbrenner restavfall. Dette tilsier per i dag en 

avgiftssats på om lag 125 kroner per tonn restavfall som mottas til forbrenning. 

 

Vi støtter forslaget om at avgiftssatsen bør regnes om fra klimagassutslipp med 

utgangspunkt i standardfaktorer fra Miljødirektoratets National Inventory Report. 

 

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

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhes32-ctp.trendmicro.com%3A443%2Fwis%2Fclicktime%2Fv1%2Fquery%3Furl%3Dhttps%253a%252f%252fs3%252deu%252dwest%252d1.amazonaws.com%252favfall%252dnorge%252dno%252fdokumenter%252fEU%252dETS%252dog%252davfallsforbrenning.pdf%26umid%3Db882c914-7356-4feb-82d0-cee1c146a440%26auth%3Dfab92413782e958d1be75d7d5ed5dd1795498a4e-3990b90db85a2cf51690163e894819838064a95e&data=02%7C01%7Cgunnar.grini%40norskindustri.no%7Cc4922897e96f4bd7245208d75bc78f8a%7C21be13a8b92f4a809cf317026d4a8118%7C0%7C1%7C637078784977763190&sdata=z4Lw%2B5pdCQilaNLf2LfGwahCnry0dO6%2F1Rei0p2GAqQ%3D&reserved=0
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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, da dette kan 

øke risikoen for at farlig avfall ikke leveres inn til godkjent mottak og behandling.  
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