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Høringssvar - CO2-avgift på forbrenning av avfall 

 

Statistisk sentralbyrå viser til brev av 30.4.20 vedrørende ovennevnte. 

 

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet forslag til Stortingsvedtak om CO2-

avgift på forbrenning av avfall og forslag om endringer i særavgiftsforskriften på høring. 

Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp 

av klimagasser fra forbrenning av avfall.  

 

Statistisk sentralbyrå har gått gjennom høringsnotatet og forslaget til vedtak og forskrift. Vi 

støtter forslaget om at det pålegges en avgift på forbrenning av avfall i forbrenningsanlegg og at 

avgiftsplikten oppstår ved innlevering av avfall til forbrenning i slike anlegg. Vi støtter også at 

det ikke skal ilegges avgift på utslipp som er kvotepliktige etter klimakvoteforskriften, jf. at det 

vil innebære dobbelt virkemiddelbruk.  

 

Ideelt sett burde avgiften pålegges det målte CO2-utslippet fra forbrenningen av avfallet på det 

enkelte anlegget. Men vi ser at det har utfordringer måleteknisk og kostnadsmessig. Vi støtter 

derfor forslaget om at avgiften beregnes på grunnlag av mengden avfall som leveres til 

forbrenning med en nasjonal utslippsfaktor, jf. Miljødirektoratet, og at det åpnes for å søke om 

å legge en anleggsspesifikk utslippsfaktor til grunn. Det siste er viktig for å gi insentiver til å 

redusere utslippene for det enkelte forbrenningsanlegget. En slik søknadsprosess og prosedyre 

bør utformes så enkelt og kostnadseffektivt som mulig.  

 

Det foreslås fritak for farlig avfall og for fangst og lagring av CO2. Så lenge ikke CO2 slippes 

ut skal det heller ikke betales CO2-avgift. For farlig avfall bør det være en vurdering om hvor 

stor den potensielle kostnaden ved lavere innlevering av farlig avfall relativt til gevinsten ved 

lavere CO2-utslipp.  

 

I prinsippet skal alle klimagassutslipp stå overfor samme utslippspris. Utslipp fra 

forbrenningsanlegg som er kvotepliktige betaler kvoteprisen i kvotemarkedet, EU- ETS. Ikke-

kvotepliktig utslipp fra avfallsforbrenning skal i prinsippet stå overfor en utslippspris som er lik 

for alle i ikke-kvotepliktig sektor, gitt av utslippsmålet nås. Det generelle avgiftsnivået i ikke-

kvotepliktig sektor er i dag representert ved CO2-avgiften på mineralske produkter på 550 

kroner per tonn, og det er denne som skal benyttes ved forbrenning av avfall. Dersom det 
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kommer på plass fleksible mekanismer for ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid med EU, kan 

dette få betydning for avgiftsnivået. Avgiften skal ikke differensieres for å ta hensyn til 

potensiell karbonlekkasje. Karbonlekkasje kan tas hensyn til i form av en konsumavgift eller 

eksport/importtariffer, se f.eks. Grønn skattekommisjon (NOU 2015:15). 
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