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Høringssvar fra ZERO: CO2-avgift på forbrenning av avfall 

 

 

ZERO er positive til intensjonen til regjeringen og skattedirektoratet om at de vil prise alle 
utslipp av CO2. Prisen på utslipp av CO2 må bli høyere, og prisen på bruk av fossile produkter 
som forbrennes må bli høyere. Det vil stimulere til lavere bruk, mer ombruk og fornybare i 
stedet for fossile innsatsfaktorer.  
 
Problemet med den foreslåtte avgiftsinnretningen er at den ikke vil gi en reell miljøeffekt. 
Som Skattedirektoratet selv påpeker i høringsnotatet: at “svenske anlegg anses å være 
prissettere”, gjør det at de norske anleggene i svært liten grad kan øke prisen på å motta 
avfall. Resultatet er at prisen på restavfall vil bli mer eller mindre uendret. Effekten blir at 
avgiften verken vil stimulere til økt utsortering av plast eller CCS. Avgiften vil derimot bare 
øke byrden for norske avfallsforbrenningsanlegg og øke eksporten av avfall til Sverige. Disse 
effektene er også påpekt i Regelrådets uttalelse om saken, som for øvrig mener forslaget 
ikke er tilstrekkelig utredet. 
 

 

Forbrenning av avfall som oppstår i Norge fører til et utslipp på om lag 2 millioner tonn CO2 
årlig, hvorav ca halvparten av utslippet skjer fysisk fra forbrenningen i Norge. Utslippene 
oppstår fra forbrenning av fossilt materiale, i hovedsak fossil plast. Det er dermed vesentlig 
at en avgift utformes slik at den stimulerer til:  
 

1. Fossil materialer byttes ut med fornybare materialer, (fornybar eller syntetisk 
plast) 

2. Økt gjenvinnbarhet på plast og økt utsortering av fossil plast 
3. Karbonfangst og lagring (CCS) 

 
Siden prisen på forbrenning settes av prisene i Sverige, vil i liten grad norske 
forbrenningsanlegg kunne øke gate-fee på restavfall. Unntaket er i hovedsak for kommuner 
som eier og forbrenner sitt eget forbrenningsanlegg (utgjør ca 15 % av avfallet). Skal avgiften 
påvirke innholdet av fossilt materiale i avfallet, må den påvirke prisen på avfall og avgiften 
kunne føres bakover i verdikjeden. For å stimulere til mest mulig adferdsendring vil det derfor 
være langt mer hensiktsmessig å sette avgiften der det er mulighet for næringslivet å gjøre 
konkrete valg, og det er hvor fossilt materiale (plast) settes på markedet. En andel plast 
(varierende etter type og produkt) som settes på markedet ender før eller siden til 
restavfallsforbrenning. Så lenge produsentene som setter plastprodukter og plastemballasje 
på markedet ikke blir utsatt for en høyere pris, har de ingen økte insentiver til å velge 
fornybar eller gjenvunnet materiale. Ved å velge fornybart materiale vil utslippene reduseres 
direkte, og ved å bruke gjenvunnet vil det sterkt stimulere til økt gjenvinnbarhet og utsortering 
gjennom at det skaper etterspørsel etter resirkulert råstoff. Tilsvarende har heller ikke 
avfallsbesittere økt insentiv til å ettersortere fossilt materiale, når prisen på restavfall ikke 
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økes. Avgiften blir dermed i hovedsak belastet avfallsforbrenneren, som ZERO anser som en 
uegnet aktør for å sortere ut fossilt materiale. 
 
Primært foreslår derfor ZERO at dette avgiftsforslaget droppes og erstattes med en 
materialavgift på fossil plast. Avgift på fossil plast vil føre til økt pris på fossil plast, lavere 
forbruk og lavere utslipp fra forbrenning. Det er her det reelle klimavalget står. Det er 
hensiktsmessige å starte med en materialavgift på emballasjeplast for deretter å utvide den 
til å innbefatte all plast. 
 
Sekundært foreslår ZERO at avgiften kombineres med en eksportavgift på avfall, som hentes 
inn ved eksportdeklarering av avfallet. Nederland har alt innført eksportavgift på avfall på 
tilsvarende nivå som den innenlandske forbrenningsavgiften. En slik utforming vil sikre at det 
vil bli dyrere å levere restavfall i Norge fordi avgiften kan sendes bakover i verdikjeden, og 
dermed stimulere til økt utsortering av fossilt innhold og CCS. En avgiftsmodell som legger 
avgiften på avfallsbesitter vil gi tilsvarende effekt. Sistnevnte utforming antas å vanskeligere 
å utforme blant annet grunnet at avfallsbesittere trader avfall mellom hverandre, og det er 
vanskeligere objekt å skattlegge. Samtidig kan også en slik avgift trolig hentes inn ved 
forbrenningsanlegget og ved eksportdeklarering. 
 

 

ZERO 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 forbrenningsanlegg, 
men i og med at avgiftsøkningen ikke kan føres bakover i verdikjeden vil et slik grep gi lite 
insentiv for CCS, da anleggene ikke kan øke gate-fee relativt til de svenske anleggene som 
er prissettere. Som påpekt i avsnittet over, må det innføres en eksportavgift på lik linje for at 
en slik innretning skal bli en forretningsmodell for CCS. 

 

 

ZERO vil også bemerke det vi mener er mangelfull utredning av forskjellene i rammevilkår 
mellom Sverige og Norge på avfallsforbrenning. Det vises i høringsdokumentet til 
avgiftsnivået på forbrenning av avfall i Sverige og kostnadene ved ETS som Svenske anlegg 
omfattes av for å argumentere for hva en eventuell avgift skal ligge på i Norge. Samtidig 
vises det til at “svenske anlegg anses å være prissettere”, uten å gå inn på årsakene. 
Sammenligner man rammevilkårene for avfallsforbrenning mellom de to landene er bildet 
mer komplekst enn bare CO2-priser på avfall. Siden varmeleveranse til fjernvarme fra et 
avfallsforbrenningsanlegg er et svært viktig produkt, i tillegg til avfallsbehandlingen, vil derfor 
fjernvarmeprisen og rammevilkårene for fjernvarme være av særdeles betydning.  
 
I Norge settes fjernvarmeprisen slik at den skal være lavere enn strømprisen, mens i Sverige 
er den i hovedsak markedsstyrt. Frikoblingen mellom pris på fjernvarme og strøm i Sverige 
kan i stor grad relateres til den høye elavgiften. Elavgiften i Norge og Sverige ligger på 
henholdsvis 35 og 16 øre/kWh eks mva. Regner vi om hva denne differansen til hva den vil 
utgjøre per tonn avfall eller CO2, ligger differansen på i overkant av 400 kr/tonn avfall eks 
mva. Omregnet til CO2-avgift på avfall utgjør dette i underkant av 800 kr/tonn CO2. Dette 
utgjør langt mer enn den foreslått avgiften, slik at rammevilkårene for avfallsforbrenning er 
allerede i favør av Sverige.  
 

 

1 kg avfall skaper 2,8 kWh varme. Antar at 80 % av det forbrente avfallet over et år kan 
utnyttes til varmeproduksjon. (Forbrenning av avfall skjer kontinuerlig og ikke i tråd med 
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behovet for varme, varme slippes over tak om sommeren.) Vi antar da at 1 kg avfall gir 2,2 
kWh i snitt. Elavgiften (16 øre/kwh eks mva) gjør at FV-prisen kan økes, utregnet tilbake i kr / 
tonn avfall utgjør dette 350 kr/tonn avfall i Norge. Tilsvarende for Sverige, med en elavgift på 
35 øre/kWh, tilsvarer dette 780 kr/tonn avfall. Denne Svenske rammevilkårene utgjør dermed 
en fordel på 420 kr/tonn avfall som går til forbrenning. Avgiftsfordelen for Sverige er i dag på 
totalt 170 kr/tonn avfall, hvis både dagens CO2-prising og elavgift i landene er inkludert i 
regnestykket. 
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