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BAKGRUNN 
 
Returkraft AS eier og driver et avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand, og behandler årlig ca 130 000 
tonn avfall, fordelt på ca 60% husholdningsavfall, og ca 40% næringsavfall. I det mottatte volumet 
inngår årlig ca 15 000 tonn farlig avfall. 
 
Selskapet eies av 6 interkommunale avfallsselskap, og ble satt i drift sommeren 2010 
 
 
HØRINGSINNSPILL TIL FORSLAGET OM CO2-AVGIFT 

Herværende høringsinnspill til Skattedirektoratets forslag om CO2-avgift på forbrenning av avfall 
inneholder følgende elementer: 

1. Prinsipielle og praktiske synspunkter på det framlagte forslaget 
2. Returkrafts forslag til alternative virkemidler: 

a. Innføring av miljøavgift på avfall til forbrenning 
b. Utvidet produsentansvar 

3. Sammenligning av forslagene 
4. Oppsummering 

 
1. PRINSIPIELLE OG PRAKTISKE SYNSPUNKTER PÅ DET FRAMLAGTE FORSLAGET 

Returkraft AS er medlem av Avfall Norge, og slutter seg i utgangspunktet til de konklusjoner som 
framkommer i Avfall Norges høringsinnspill, datert 03.07.2020, oppsummert som følger: 

• Returkraft mener i likhet med Avfall Norge at den foreslåtte avgiften ikke vil gi en 
kostnadseffektiv reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp av fossil CO2 fra forbrenning av avfall.  

• Avgiften vil derfor ikke være et styringseffektivt virkemiddel verken for å endre avfallets 
sammensetning, redusere mengdene til forbrenning eller redusere utslippene fra forbrenning. Den 
vil heller ikke treffe forurenser i tråd med «forurenser betaler-prinspippet».  

• Returkraft stiller i likhet med Avfall Norge spørsmålstegn ved at forslaget ikke utreder den 
forventede utslippsreduksjonen som følger av innføringen av en ny avgift. I en slik vurdering må 



   
 
 
 
 
 

  Side 2 

også «baseline» vurderes, dvs effekten av allerede innførte og varslede tiltak, samt tiltak som 
Norge vil være forpliktet av for å implementere nytt EU-regelverk på området. Det nevnes her i 
korthet 
Ø foreslåtte nye krav til materialgjenvinning for emballasje (oversendt fra Miljødirektoratet til 

Klima- og Miljødepartementet) 
Ø foreslått obligatorisk utsortering av matavfall og plast (oversendt fra Miljødirektoratet til 

Klima- og Miljødepartementet) 
Ø foreslått omsetningsforbud for visse typer engangsplast, samt øvrige tiltak for å 

implementere EUs engangsplastdirektiv 
Ø Skjerpede krav til ombruk og materialgjenvinning av husholdningsavfall og lignende 

næringsavfall, inkludert nye målepunkt for å beregne materialgjenvinning. 
• Returkraft mener i likhet med Avfall Norge at en kostnadseffektiv reduksjon av ikke-kvotepliktige 

utslipp av fossil CO2 fra forbrenning oppnås best ved å gjennomføre tiltak tidligere i verdikjeden - 
dvs før avfallet leveres til forbrenning. Dette vil bli nærmere beskrevet under punkt 2 nedenfor 

 
I forhold til Skattedirektoratets avgiftsforslag vil Returkraft anføre ytterligere to kommentarer: 
 
A:  ANLEGGSSPESIFIKKE FAKTORER 
 
Skattedirektoratets forslag åpner for at det kan brukes anleggsspesifikke faktorer for å beregne 
innholdet av biogent materiale i avfallet som skal forbrennes, og grunngir dette med behovet for å 
fange opp variasjoner mellom ulike forbrenningsanlegg, samt gi det enkelte anlegg insentiv til å 
redusere mengden fossilt avfall som forbrennes. Grunnlaget for slike anleggsspesifikke faktorer må i 
så fall godkjennes av Miljødirektoratet 
 
Returkraft anser at det åpenbart er riktig å tillate bruk av anleggsspesifikke faktorer, men 
Skattedirektoratets forslag røper en svært mangelfull forståelse hvordan dette kan gjennomføres, og 
hvilken virkning det vil ha.  
 
For det første har et forbrenningsanlegg liten eller ingen mulighet til å påvirke sammensetningen av et 
gitt parti restavfall. Man kan etablere krav knyttet til fossilt innhold i en avfallsspesifikasjon, men 
dette kan kun kontrolleres og følges opp gjennom stikkprøvekontroller. Insentivet til å redusere 
mengden fossilt avfall som brennes er åpenbart til stede, men er i praksis verdiløst da det vanskelig  
kan følges opp med handling. 
Alternativt kan det tenkes brukt målemetoder av type C14, men denne teknologien er hittil ikke 
anvendt for dette formålet. 
 
Derimot, og for det andre, vil et fritak for avgift på biogen CO2 gi anleggene et betydelig insentiv til å 
etablere sin egen «fossil-faktor», og dette er et insentiv med en tilsvarende handlingsside. Problemet 
med en slik anleggsspesifikk faktor er imidlertid det samme som nevnt over ; faktoren kan etableres 
gjennom stikkprøvekontroller av det mottatte restavfallet. Det vil representere et betydelig merarbeid 
for anleggene å gjennomføre et tilstrekkelig stort antall stikkprøver for å etablere en representativ 
faktor, og et tilsvarende omfattende arbeid på Miljødirektoratets hånd for å følge dette opp.  Når man 
samtidig vet at avfallets sammensetning varierer gjennom året, og endres over tid, åpner fritaket og 
adgangen til å benytte anleggsspesifikke faktorer for en rekke tidkrevende aktiviteter som ikke synes å 
være hensyntatt i Skattedirektoratets forslag, og som heller ikke er tatt med i de samfunnsøkonomiske 
beregningene. 
Også her kan det tenkes brukt C14-målinger på toppen av skorsteinen, men slik teknologi må i så fall 
videreutvikles for dette formålet 
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Ut fra Skattedirektoratets tilnærming til sakskomplekset, der man utelukkende er opptatt av fossil 
CO2, er fritaket for avgift på biogen CO2 åpenbart riktig. Fordi avfallets sammensetning vil variere fra 
kilde til kilde, er det også åpenbart riktig å åpne for anleggsspesifikke faktorer.  Etableringen av 
anleggsspesifikke faktorer er imidlertid så ressurskrevende, og inneholder så mange potensielle 
feilkilder, at dette i praksis ikke er en farbar vei. Da bryter logikken i høringsforslaget til 
Skattedirektoratet sammen. Det skyldes etter Returkrafts mening at tilnærmingen er for snever, både 
med hensyn til hva som skal avgiftsbelegges, hvem som er avgiftssubjektet og hvilke virkninger en 
avgift skal ha utover den rent fiskale. Her vises det til vårt punkt 2a nedenfor. 
 
 
B:  FRITAK FOR CCS 
 
Skattedirektoratet forslår også at anlegg som fanger og lagrer CO2 (såkalt CCS) skal være fritatt for 
avgift. 
 
Gitt Skattedirektoratets snevre tilnærming til sakskomplekset, som kun fokuserer på utslipp av fossil 
CO2 fra forbrenningsanleggets skorstein, synes dette fritaket å være riktig. En bredere tilnærming 
avdekker imidlertid flere svakheter i Skattedirektoratets resonnement: 
 
Skattedirektoratets forslag overser for det første at et fritak knyttet til CCS fjerner ethvert insentiv til å 
redusere mengden fossilt avfall som brennes i et anlegg utstyrt med CCS. 
Skattedirektoratets forslag overser for det andre at en full CCS-verdikjede også har et klima-avtrykk, 
knyttet til etablering og drift av fangst, transport og lagring.  Forbrenningsanlegget er ansvarlig for at 
dette klima-avtrykket oppstår, og kan ikke fritas fra dette. 
Endelig overser Skattedirektoratets forslag det faktum at en full CCS-verdikjede i overskuelig framtid 
vil være avhengig av statlige subsidier både til investering og drift.  Provenyet fra en eventuell CO2-
avgift vil kunne bidra til å finansiere bygging og drift av CCS-anlegg, og i en slik kontekst blir det 
meningsløst at forbrenningsanlegg med CCS skal være fritatt. CCS løser et utslippsproblem, men det 
er ikke gratis. 
 
 
2. RETURKRAFTS FORSLAG TIL ALTERNATIVE VIRKEMIDLER 
 
Returkraft vil i det følgende beskrive alternative virkemidler for å oppnå målsettingen om å redusere 
de fossile utslippene fra avfallsforbrenning. Virkemidlene er komplementære, og vil om de tas i bruk 
samtidig treffe flere ledd i verdikjeden. I tillegg til reduserte utslipp av CO2 vil virkemidlene bidra til 
å redusere mengden avfall som i det hele tatt forbrennes, og bidra til øket materialgjenvinning 
 
 
A: INNFØRING AV MILJØAVGIFT PÅ AVFALL TIL FORBRENNING 
 
Utslipp fra norsk avfallsforbrenning er med unntak av NOx-avgiften ikke priset per i dag. 
 
Returkraft mener prinsipielt at utslipp fra avfallsforbrenning må prises, at denne prisingen må omfatte 
alle utslipp – ikke bare CO2, og at en avgift knyttet til forbrenning av avfall må bidra til å realisere 
overordnede målsettinger knyttet til materialgjenvinning og sirkulær økonomi. 
 
På denne bakgrunn foreslår Returkraft at det innføres en miljøavgift på avfall til forbrenning. 
 
Returkrafts forslag skiller seg fra Skattedirektoratets forslag ved at det innebærer en prising av 
avfallsforbrenning som sådan. Det er en miljøavgift som inkluderer men ikke er begrenset til 
CO2-utslipp. Videre flyttes avgiftspunktet og -plikten oppover i verdikjeden.  
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Forslaget innebærer følgende: 
 

I. Avgiftsplikten oppstår i det øyeblikk en avfallsbesitter (i praksis: kommune/offentlig 
renovasjonssselskap eller et privat avfallsselskap) avgir avfall til forbrenning, uavhengig av 
hvor forbrenningen finner sted 

 
II. Avgiftssubjektet er den aktøren som avgir avfall til forbrenning, uavhengig av hvor 

forbrenningen finner sted. 
 
III. Avgiftens størrelse beregnes slik at summen av avgift + transport til behandlingssted + 

mottaksavgift på behandlingssted blir minst like stor som kostnaden ved å la avfallet 
gjennomgå en ekstra sorteringsprosess.  

 
IV. Avgiften er en ren tonnasjeavgift, og det gis ingen fritak basert på avfallets sammensetning. 

 
Punkt I og II medfører at avgiften treffer på et punkt i verdikjeden der aktøren har mulighet til å velge 
andre behandlingsformer. Avgiften vil med andre ord ha en adferdsregulerende virkning, til forskjell 
fra om avgiftsplikten oppstår i det avfallet blir mottatt til forbrenning og det er for sent å velge annen 
behandling. 
 
Punkt III sikrer at det blir like billig, eller billigere, å materialgjenvinne avfallet framfor å forbrenne 
det. Avgiften vil med andre ord stimulere til øket materialgjenvinning, i tråd med nasjonale og 
internasjonale målsettinger. 
 
Punkt IV sikrer at alle utslipp fra avfallsforbrenning, ikke bare CO2, omfattes av prisingen. 
 
Ved at alt avfall som avgis til forbrenning omfattes av avgiften, også det som eksporteres til Sverige, 
vil ikke avgiften påvirke det relative konkurranseforholdet mellom landene. Det blir dyrere begge 
steder.  
 
Ved at avgiftsplikten oppstår i det avfallet avgis til forbrenning sikrer man at avgiften blir belastet 
avfallets besitter og ikke behandlingsanlegget, slik man risikerer dersom målepunktet for avgiften er 
skorsteinen til forbrenningsanlegget. Dermed treffer virkemiddelet aktørene som har mulighet til å 
gjennomføre en del av tiltakene som må til for å redusere utslipp fra avfallshåndtering. 
Avfallsprodusent, enten det er privatpersoner eller bedrifter, kan sortere sitt avfall og i beste fall 
redusere sin avfallsmengde gjennom endret adferd. Kommunale og private avfallsselskaper kan gi 
insentiver til innbyggere og bedriftskunder for å stimulere til bedre sortering og selv investere i 
sorteringsanlegg som kan ta ut mer plast som igjen kan materialgjenvinnes. Slik kan fossile råvarer 
holdes i materialkretsløpet og den samlede klimabelastningen fra avfallshåndteringen reduseres. 
 
Returkraft har ikke vurdert hvorvidt avfall som importeres, f eks fra UK, skal omfattes av avgiften, 
men ser ikke bort fra at det kan være hensiktsmessig. I så fall må registrerings- og betalingsplikten 
ligge hos det mottakende anlegg. Hvis det mottakende anlegget kan velte kostnaden over på den 
utenlandske avfallsprodusenten vil denne få et insentiv til å øke sin materialgjenvinningsgrad. Hvis det 
mottakende anlegget må bære kostnaden selv vil det enten svekke det mottakende anleggets økonomi, 
eller gi et insentiv til å basere driften på innenlands avfall. Det siste vil i så fall kunne redusere 
behovet for å eksportere norsk avfall til Sverige på grunn av manglede kapasitet i Norge. Motsatt vil 
imidlertid muligheten for å importere avfall uten å betale avgift kunne stimulere til mer import, med 
tilsvarende press på norsk kapasitet. 
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B: PRODUSENTENE ILEGGES KLIMAANSVARET FOR AVFALLSHÅNDTERINGEN AV SINE PRODUKTER 
 
For at virkemiddelbruken skal få effekt langs hele verdikjeden, og ivareta intensjonen bak «forurenser 
betaler-prinsippet», må produsentansvaret tas i bruk på en mer helhetlig måte enn dagens regelverk 
legger opp til. 
 
Produsentansvaret skal på avfallsområdet sikre at produsenter gjennom forskriftskrav eller annen 
regulering blir ansvarliggjort for politisk satte mål for avfallshåndteringen. Disse målene er for 
emballasje definert i avfallsforskriftens kapittel 7 som implementerer EU-regelverk på området (også 
andre avfallstyper med produsentansvar inneholder plast, som drikkevarer, elektroniske produkter og 
kjøretøy). Fra 31.12 2008 og fram til 31.12.2024 skal bl a 30 prosent av all plastemballasje som 
bringes på markedet materialgjenvinnes. Fra 2025 blir kravet justert opp til 47 prosent. 
Miljødirektoratet har laget et forslag til forskriftsendring for å implementere endringer i EU-
regelverket. 
 
Verken i dagens avfallsforskrift eller i forslaget til forskriftsendring fra Miljødirektoratet stilles 
imidlertid produsentene til ansvar for det avfallet som ikke blir materialgjenvunnet.  
 
I praksis innebærer dette at produsenter og importører ikke har noen insentiver til å gå utover kravene 
til materialgjenvinning og bidra til ytterligere materialgjenvinning og reduserte klimautslipp gjennom 
reduserte mengder plastavfall til forbrenning. Returselskapene kan dermed spekulere i å ikke gjøre 
mer enn akkurat nødvendig for å nå målene for materialgjenvinning og dermed spare sine medlemmer 
for store kostnader. To konkrete eksempler belyser dette: 

• Vårens oppsigelse av avtalen mellom Plastretur/Grønt Punkt og et antall norske kommuner, 
heriblant Oslo, om videre ansvar for plastemballasjen. På bakgrunn av økonomiske problemer 
anså Plastretur/Grønt Punkt at man har anledning til å bryte inngåtte innsamlingsavtaler så lenge  
det lovpålagte kravet om 30 prosent materialgjenvinning nås. 

• Produsenter blir av Plastretur/Grønt Punkt direkte oppfordret til å merke emballasje som er 
vanskelig å materialgjenvinne med at denne skal kastes i restavfallet. Eksempler på emballasje 
som merkes på denne måten er kaffeposer og chipsposer. Praksisen viser med all tydelighet at 
produsent og returselskap bevisst kan spekulere i å ikke ta et produsentansvar for 
materialgjenvinning og i stedet la innbyggeren og kommunen ta ansvaret og regningen for 
håndteringen av avfallet når dette er havnet i restavfallet. 

 
For å utnytte det store potensialet til produsentansvaret som virkemiddel for å oppnå miljøpolitiske 
målsettinger, bør ordningene for produkter som inneholder plast endres slik at produsentene pålegges 
et ansvar for alle produkter som bringes på markedet, og ikke bare den andelen som skal 
materialgjenvinnes. Når kostnaden for restavfallshåndtering inngår i deres ansvar får produsentene 
insentiver til å gjøre tiltak for å redusere både mengden restavfall, men også klimabelastningen i 
avfallshåndteringen fra sine produkter. Slike tiltak kan være å redusere mengden fossil plast eller 
erstatte den med andre materialer, eller å designe produkter og emballasje slik at den lettere kan 
kildesorteres eller sorteres maskinelt og deretter materialgjenvinnes.  
 
Politikere i både EU og Norge er sammen med de fleste aktørene i avfalls- og gjenvinningsbransjen 
enige om at det hviler et stort og uforløst ansvar på produsentene for å bidra til reduserte 
miljøbelastninger fra avfallet. EUs avfallsrammedirektiv fra 2018 stiller en rekke minimumskrav til 
produsentansvaret og krever blant annet at dette skal dekke alle (rimelige) kostnader ved 
kildesortering og håndtering av avfallet for å nå kravene om ombruk og materialgjenvinning.  
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Østerrike har siden 2016 pålagt produsentene å finansiere innsamling og behandling av avfall som 
ikke kildesorteres. Dette er regulert gjennom Abfallwirtschaftsgesetz 2002 § 29b (m.fl.) og 
AbgeltungsV Haushaltsverpackungen. 
 
Returkraft mener derfor produsentene bør stimuleres til å erstatte fossil plast i produkter og gjøre 
plastprodukter lettere å materialgjenvinne. Dette kan gjøres ved at Regjeringen ber Miljødirektoratet 
endre avfallsforskriftens kapittel 7, slik at produsentene (a) får ansvaret for klimabelastningen fra 
avfallshåndteringen av produktene de bringer ut på markedet og (b) må dekke kostnadene for 
håndteringen av alt plastavfall, ikke bare det som samles inn for materialgjenvinning. 
 
Returkraft har ikke vurdert hvordan endringen av produsentansvaret bør reguleres i detalj slik at både 
produsent og forbruker får insentiver til å bidra til at det genereres mindre fossilt avfall til 
forbrenning. Dette vil en utredning i regi av Miljødirektoratet kunne belyse. Returkraft er kjent med at 
de fleste produsentansvarsordninger i Norge skal gjennom vesentlige regelverksendringer for å 
implementere EU-regelverk. Modellen som er valgt i Østerrike er at det årlig gjennomføres 
plukkanalyser av mengden emballasje i restavfallet, og så regulerer nevnte «AbgeltungsV 
Haushaltsverpackungen» hvordan returselskapene finansierer håndteringen av det restavfallet de har 
ansvaret for. 
 
 
 
3. SAMMENLIGNING AV FORSLAGENE 
 
En enkel sammenligning av effektene av Skattedirektoratets forslag og de to forslagene til Returkraft 
er vist i tabellen under. Sammenligningen av effektparametre viser at Returkrafts forslag samlet og 
hver for seg treffer bedre, gir større provenyeffekt og innebærer en høyere styringseffekt i retning 
redusert forbrenning og øket materialgjenvinning. 
 
De alternative forslagene er gjennomførbare og uten høye administrative kostnader. Ved å knytte 
avgiftsplikten til kommunen eller avfallsselskapet som leverer avfall til forbrenning øker antallet 
avgiftspliktige fra ca 20 til anslagsvis 200-300. Dette vil gi marginalt høyere administrative kostnader. 
 
Provenyeffekten vil derimot være betydelig høyere. Dette skjer fordi Returkrafts forslag også omfatter 
avfall som sendes ut av landet, og fordi det ikke legges opp til fritak verken for CCS eller biogent 
utslipp. (Avgift på avfall som eksporteres er allerede gjennomført av Nederland og notifisert i EU. 
Tilsvarende notifisering hos ESA bør derfor være en formalitet). 
 
For forslag nr 1 vil effekten på markedspris (dvs mottaksavgift for avfall til forbrenning) være 
tilnærmet 1:1, dvs at markedsprisen øker tilsvarende avgiften. Dette betyr at kostnaden for avgiften 
bæres av avfallsbesitter og forbruker. Med forslag 2 sikres det at kostnaden også bæres av produsent. 
Dette i motsetning til Skattedirektoratets forslag, som vil medføre at kostnaden nesten utelukkende må 
bæres av forbrenningsanleggsene, med den konsekvens at avgiften mister sin tiltenkte klima- og 
styringseffekt og at anleggseierne må ta store tap. Denne merbelastningen for norske anleggseiere 
innebærer også en betydelig risiko for karbonlekkasje gjennom økt eksport av avfall til Sverige. 
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Effektparameter Skattedirektoratets forslag: 
CO2 avgift på forbrenning 

Returkraft 1: 
Avgift på 
avfall til 
forbrenning 

Returkraft 2: 
Produsentansvar 
for alt avfall 

Gjennomførbarhet Høy Høy  Høy 

Administrative kostnader Middels Lave Lave 

Proveny 200-500 millioner Ca 700 
millioner1 

Ingen 

Effekt på markedspris for 
energigjenvinning 

Liten Høy Ingen 

Økonomisk byrde for 
energigjenvinningsanlegg 

Stor til Svært stor Ingen Ingen 

Risiko for CO2-lekkasje Betydelig Svært lav Svært lav 

Styringseffekt langs 
avfallets verdikjede 

Ingen/Svært liten for 
produsent og forbruker 

Svært liten/Liten for 
kommune/avfallsselskap 

Svært høy for 
avfallsbesitter  

Svært høy for 
produsent 

Samlet klimagevinst Svært liten, mulig negativ Høy  Høy 

 
 
Returkrafts forslag er komplementære, og vil virke best sammen, men kan også innføres hver for seg. 
En avgift på avfall til forbrenning sørger for at avgiften treffer avfallsprodusent og gir denne mulighet 
til å vurdere andre tiltak, som f eks øket sortering og materialgjenvinning.  
 
Disse tiltakene vil imidlertid ikke treffe produsent og forbruker. For at produsent og forbruker skal ha 
insentiver til å gjøre de mest effektive tiltak på produksjons- og innkjøpsleddet (design for 
resirkulering, endret produkt- og råvaresammensetning, endret kjøperadferd) må virkemidlene også 
treffe dette leddet. Det oppnås best gjennom å gi produsentene ansvaret for alt avfall fra produktene 
som settes på markedet, inkludert avfall som ikke sorteres ut. 
  

 
1 Basert på 300 kroner avgift pr tonn, og 2,6 millioner tonn restavfall årlig til forbrenning 
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4. OPPSUMMERING 

 
Returkraft mener prinsipielt at utslipp fra avfallsforbrenning må prises, at denne prisingen må omfatte 
alle utslipp – ikke bare CO2, og at en avgift knyttet til forbrenning av avfall må bidra til å realisere 
overordnede målsettinger knyttet til materialgjenvinning og sirkulær økonomi. 
 
Returkraft mener i likhet med Avfall Norge at det foreliggende avgiftsforslag ikke vil fungere etter 
hensikten. Avgiften som den er foreslått vil ikke få en effekt i markedet for forbrenningstjenester på 
grunn av konkurransen med utenlandsk kapasitet, og vil dermed fungere som en fiskal avgift, som vil 
ramme avfallsforbrenningsanleggene med begrensete muligheter til å sende regningen videre til 
avfallsbesitter. Dermed mister avgiften også sin tiltenkte styringseffekt, da aktørene som har mulighet 
til å gjøre tiltak for å redusere mengden fossilt avfall til forbrenning ikke vil merke noe til avgiften.  
 
På denne bakgrunn foreslår Returkraft at det (a) innføres en miljøavgift på avfall til forbrenning og (b) 
produsentene ilegges klimaansvaret for avfallshåndteringen av sine produkter. Begge forslagene er 
enkle å gjennomføre, har begrensede administrative effekter og gir samlet høyere provenyeffekt og 
større klima- og miljøeffekt enn forslaget til Skattedirektoratet. De to forslagene er komplementære, 
og vil virke best sammen, men kan også innføres hver for seg. 
 
Ved å flytte avgiftspunktet til det øyeblikk en avfallsbesitter (i praksis: kommune/offentlig 
renovasjonssselskap eller et privat avfallsselskap) avgir avfall til forbrenning, uavhengig av hvor 
forbrenningen finner sted, oppnås at avgiften må betales av avfallsbesitter, også når avfallet leveres til 
utenlandske anlegg. Dette gir avfallsbesitter insentiver til å treffe ønskede tiltak som økt sortering og 
materialgjenvinning av avfallet. Endringen sikrer også økt provenyeffekt. 
 
Ved å ilegge produsentene ansvaret for alt avfall som oppstår fra sine produkter, og ikke bare det som 
skal til for å nå materialgjenvinningsmålene, sikres at kostnadene for en CO2-avgift bæres av 
produsenten, og dermed at både produsent/importør og forbruker får insentiver til å treffe tiltak som 
gir mindre fossilt avfall. Dette kan skje gjennom at produsent reduserer fossilandelen i produkter og 
gjennom at forbrukeren velger vekk produkter med høy fossilandel til fordel for produkter med lavere 
fossilandel. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Odd Terje Døvik 
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