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Høringsinnspill til forslag om CO2-avgift på avfallsforbrenning  

Sarpsborg Avfallsenergi AS (SAE) er ett av tre anlegg i Norge som er definert som 

samforbrenningsanlegg, de to andre er FREVAR og Borregaard (EGK). Vi viser til forslaget om 

innføring av CO2-avgift på forbrenning av avfall. 

SAE stiller seg bak formålet om at en slik avgift skal bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-

kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall.  

SAE vil være en tydelig aktør i avfallsbransjen som stiller seg bak miljøforbedrende tiltak, om 

avgifter fremmer tiltak og derav forbedringer er allikevel ikke alltid tilfelle.  

 

Med bakgrunn i at SAE i flere år har vært en del av EU-ETS systemet, hvor kjøp av klimakvoter har 

medført betydelige kostnader for selskapet, er det ikke sett at dette gir noen positive effekter med 

henblikk på avfall som sådan. Det er vanskelig å påvirke «oppover» i avfallshierarkiet, spesielt når 

EU-ETS systemet kun gjelder for noen forbrenningsanlegg.  

 

Høringsnotatet beskriver at avgiftsplikten skal oppstå ved innlevering av avfall til forbrenning. Det 

beskrives da at en CO2-avgift skal være et virkemiddel for å endre sammensetning og 

avfallsmengder til forbrenning. SAE mener at avgifter satt på sluttbehandler ikke nødvendigvis gir 

en tydelig effekt der hvor avfallet oppstår.  

Avfallsmarkedet er et prisstyrt marked hvor tilbud og etterspørsel gir prising av avfall, i hvilken grad 

avgifter påvirker «markedspris» kommer an på hvordan disse avgiftene spiller inn i totalbildet. 

Avfallsprisen er i størst grad styrt av konkurransen mellom aktørene når fraksjonen eller anbud 

oppstår.  

Om en avgift skal virke som formålet beskriver så må et samlet avfallsforbrenningsmarked reagere 

likt på innføringen av avgiften. Med så forskjellige rammevilkår hos aktørene i bransjen som også 

høringsnotatet beskriver så er det lite sannsynlig at det oppstår en unison regulering av 

avfallspriser.  

 

SAE vil fremme viktigheten av så like vilkår for avfallsforbrenningsbransjen som mulig, det gjør seg 

gjeldede for avgiftsnivåer og for rammevilkår ellers. Forskjeller vedrørende anlegg definert som 

avfallsforbrenning og samforbrenning er ikke så tydelige som det er beskrevet i avfallsforskriften. 
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De tre anleggene i Norge som er omdefinert til å være samforbrenningsanlegg konkurrerer i det 

samme avfallsmarkedet som avfallsforbrenningsanleggene. Omdefinering til samforbrenning er 

gjort i forhold til hva energien produsert går til og i hvor stor grad den leveres til industri målt mot 

levert til fjernvarme.  

Høringsnotatet skriver følgende om forskjellene mellom samforbrenningsanlegg og 

avfallsforbrenningsanlegg: «Det er store forskjeller mellom anleggene, både med hensyn til 

størrelse, eierskapsforhold, tekniske løsninger og hvilke fraksjoner som brennes». For de tre anlegg 

som er omdefinert til samforbrenningsanlegg så er denne beskrivelsen direkte feil. Den eneste 

forskjellen på disse tre anleggene og andre forbrenningsanlegg i Norge er at de i hovedsak leverer 

energien til industri og ikke til fjernvarme.  

 

SAE mener at dagens CO2 avgiftssystem, medførende at kun tre forbrenningsanlegg i Norge er i EUs 

kvotesystem (EU-ETS), er konkurransevridende. Denne avgifts metoden har hatt og vil i fremtiden 

ha null effekt på nevnte ønskede effekter.  

SAE støtter høringsnotatet angående fritak for farlig avfall og et fritak for fangst og lagring av CO2. 

Imidlertid så bør det med samme begrunnelse som beskrevet i notatet angående avgiftsfritak for 

farlig avfall også være gjeldende for samforbrenningsanlegg som brenner farlig avfall. Dette med 

henblikk på å unngå konkurransevridende effekter.   

 

Sammendrag 

SAE støtter en avgiftspolitikk som gir omtrentlig likt utslag for alle forbrenningsanlegg.  

SAE støtter at anlegg underlagt EUs kvotesystem (EU-ETS) ikke blir pålagt en eventuell ny avgift i 

tillegg.  

SAE støtter at farlig avfall gis fritak med henblikk på CO2 avgifter. 

SAE støtter fritak for fangst og lagring av CO2. 
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