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Sammanfattning och diskussion 

 

Lägesbeskrivning och övergripande resultat 

Det har på kort tid skett stora förändringar inom avfallsbränslemarknaderna i både Sverige och 
Norge. Bägge länderna arbetar intensivt för att avveckla deponering av organiskt avfall och sam-
tidigt ersätta den förlorade behandlingskapaciteten med miljömössigt bättre alternativ genom 
material- och energiåtervinning. Den största kapaciteten kommer framförallt från utbyggnaden av 
ny avfallsförbränning och bara i Sverige har man satsat cirka 30 miljarder SEK i nya avfallspan-
nor sedan år 2000.  
 
Genom att en stor förbränningskapacitet har byggts ut har Sverige under 2008 fått tillräcklig kap-
acitet för att klara av det deponiförbud för brännbart avfall som infördes år 2002. Men under sju år 
fram till idag har Sverige haft en tydlig brist på kapaciteten och svenska myndigheter har därför 
under denna period medgivit dispens till deponering. Fast bristen är bortbyggd i Sverige kan vi 
ändå konstatera att utbyggnadstakten för ny avfallsförbränning fortsätter att öka i oförminskad 
takt. Avfallsförbränning är ett ekonomiskt konkurrenskraftigt alternativ för baslastproduktion i de 
svenska fjärrvärmesystemen och intresset för att öka el- och värmeproduktionen från avfall är 
idag stor. Den produktionskapacitet som nu tillkommer förutsätter dock att avfallet importeras 
från andra länder. De svenska förbränningsaktörerna har därför i större skala satsat på att öka 
importen. Än så länge har Norge varit det land som man i första hand har sökt sig mot men även 
andra länder kan komma att bli aktuella i framtiden.  
 
Vi kan även konstatera att trots att Sverige har haft kapacitetsbrist så har importen av brännbart 
avfall från Norge till Sverige ökat stadigt de senaste nio åren. Importen har visserligen varit rela-
tivt liten sett till det inhemska behovet av avfallsförbränning i Sverige men även med brist har 
import varit attraktivt. Nu när Sveriges brist är bortbyggd kommer all tillkommande ny kapacitet 
att täckas med import. Detta kommer att märkas i handeln mellan Sverige och Norge.  
 
Vi ser redan idag effekten av detta. När finanskrisen slog till så minskade avfallsmängderna i både 
Sverige och Norge (något mer i Sverige) vilket fick till följd att Sverige klarade deponiförbudet 
cirka 1-2 år tidigare än vad som prognostiserats. Under 2008 och 2009 har flödet av brännbart 
avfall ökat markant från Norge till Sverige för att täcka den befintliga svenska förbränningska-
paciteten och samtidigt sjönk de svenska avgifterna kraftigt på grund av den ökade efterfrågan på 
brännbart avfall. Redan innan finanskrisen var de svenska avgifterna lägre än de norska och för 
den norska förbränningsmarknaden blev prissänkningen extra tydlig.  
 
I både Sverige och Norge saknas det ännu officiell statistik för hur stora mängder som exporteras 
idag, den senaste uppgiften är för år 2007. Men enligt statistik från SFT ökade avfallsexporten av 
brännbart avfall till Sverige mellan år 2007 och 2008 med cirka 50 procent. Enligt de samtal som 
Profu har haft med norska och svenska avfallsaktörer under 2008/2009 så rör det sig om en tydlig 
och stor ökning jämfört med tidigare år både med avseende på mängder och på antal nya kontrakt. 
Denna utredning pekar dessutom på att detta troligen bara är början på en ännu mer omfattande 
handel mellan dessa länder. 
 
Ovan beskrevs de viktigaste drivkrafterna i Sverige till varför importen från Norge har ökat och 
kan komma att fortsätta att öka. Det finns motsvarande drivkrafter även i Norge för en ökad 
export till Sverige. I år infördes ett deponiförbud för lättnedbrytbart avfall i Norge. För att detta 
ska kunna klaras av krävs stora insatser. Det planeras därför för en stor kapacitetsutbyggnad för 
ny avfallsförbränning i Norge. Totalt motsvarar dessa utbyggnadsplaner mellan 660 kton per år 
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till 990 kton per år i extra kapacitet beroende på hur troliga man anser att planerna är. Norge får 
en kapacitetsökning på hela 55 procent även om endast de planer som anses vara mest troliga 
genomförs. Trots denna kraftiga utbyggnad kommer det ändå att finnas kvar brännbart avfall som 
man inte har inhemsk kapacitet för att behandla. För att klara det norska deponiförbudet är man 
under ett antal år framöver mer eller mindre beroende av svensk förbränningskapacitet.  
 
Om man sammanslaget studerar den norsk-svenska förbränningsmarknaden kan man konstatera 
att det finns goda förutsättningar för att exporten till Sverige ska öka kraftigt och dessutom mer än 
vad som behövs för att klara det norska deponiförbudet. Om vi tar hänsyn till skillnaden i förbrän-
ningskostnader, det vill säga den avgift som man behöver ta ut för att få kostnadstäckning, och 
studerar det kapacitetsbehov som växer fram i framförallt Sverige men även Norge så är det 
rimligt att anta att norska avfallsförbrännare kan få svårigheter att konkurrera om det brännbara 
avfallet i framtiden. Extra tydligt blir detta då Sverige tar bort sin avfallsförbränningsskatt i 
oktober 2010. 
 
I dagsläget finns det en stor oro hos norska avfallsförbrännare att avfallet inte kommer att räcka 
till för de planer som nu håller på att verkställas. Orsaken för dagens oro är delvis den nu pågå-
ende finanskrisen som har påverkat norska avfallsförbrännare dubbelt. Samtidigt som de norska 
avfallsmängderna minskar så ökar exporten till Sverige och detta sker i ett läge då det planeras för 
mycket ny förbränningskapacitet. Oron är tydlig och kännbar för flera nya anläggningar som nu 
byggs i Norge som till exempel de i Bergen och Kristiansand. Under 2008/2009 har man där sett 
att stora mängder av det avfall som man planerat för att elda nu istället har kontrakterats på långa 
avtal till svenska förbränningsanläggningar, en del på avtalslängder uppåt tio år. Den information 
som Profu samlat in från olika förbränningsanläggningar i Norge bekräftar den bilden. Men något 
som är mer väsentligt vilket också visas i denna utredning är att detta inte är en kortvarig effekt 
som försvinner när konjunkturen vänder och avfallsmängderna åter ökar. Utredningen visar 
istället att drivkrafterna för export från Norge till Sverige kommer att öka i princip oberoende av 
konjunkturläget. Om inget i omvärlden förändrar marknaden (nya eller förändrade styrmedel, 
ökad handel från andra länder med mera) så är det möjligt att Norge får en oplanerad 
överkapacitet i avfallsförbränning. 
 
Utifrån de resultat som tagits fram i denna utredning och även med hänsyn tagen till de resultat 
som togs fram i en tidigare utredning på samma tema (NRF 2005) så har tre allmänna reflektioner 
och ställningstaganden tagits fram: 
 
Det är viktigt att skapa stabila och långsiktiga rammebetingelser för att marknaden ska 
fungera långsiktigt på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
För att skapa intresse och få fram riskkapital för stora tunga investeringar behövs stabilitet och 
långsiktighet. Avfallsförbränning och fjärrvärme är bägge typiska exempel på sådana tunga 
infrastrukturella satsningar som kräver en stabil marknad för att de ska bli av. Den turbulens som 
nu pågår på marknaden är problematisk och kan motverka en utveckling som långsiktigt kan vara 
lönsam och miljöriktig. 
 
Det finns ojämlikheter i styrningen av marknaderna i de bägge länderna som idag gynnar 
exporten till Sverige (det vill säga skillnader i rammebetingelser). Dessa bör om möjligt arbetas 
bort. 
Det är inte önskvärt med dessa skillnader varken ekonomiskt eller miljömässigt och man bör 
aktivt verka för en harmonisering mellan Norge och Sverige och även mot övriga EU länder. En 
harmonisering gynnar på sikt bägge länderna både ekonomiskt och miljömässigt.  
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Den finns grundläggande skillnader mellan länderna så även med en harmonisering av styr‐
ningen kan delar av dagens export från Norge till Sverige vara fördelaktig för bägge länderna.  
Det finns olika grundläggande skillnader mellan länderna. En sådan är de stora och något billigare 
fjärrvärmesystemen i Sverige. Att begränsa exporten för att skydda den inhemska marknaden är 
ett ineffektivt styrmedel som på sikt minskar möjligheten att ta till vara på samordningsfördelar 
vilket resulterar i högre totala kostnader för de bägge länderna ihop. Att kortsiktigt bromsa 
handeln (vilket har diskuterats inom branschen i Norge) kan eventuellt vara en åtgärd för att 
kortsiktigt öka stabiliteten men detta har inte studerats i denna utredning. Idag går utvecklingen 
inom Europa mot en harmonisering av styrningen både för att minska kostnaden och miljöpå-
verkan.  
 
 

Huvudresultat från utredningen 

I den ovanstående diskussionen om de övergripande resultaten nämns det att utredningen visar att 
exporten av brännbart avfall från Norge till Sverige kommer att öka om inte marknadsförutsätt-
ningarna förändras. Det finns två huvudfaktorer som ger denna slutsats: dels kommer kapaciteten 
att stiga kraftigt i de bägge länderna vilket ökar konkurrensen och dels så växer kostnadsskillnader 
mellan länderna vilket gör svensk förbränning mer konkurrenskraftig. Mer precist kan resultaten 
sammanfattas i följande fyra punkter: 
 
1. Den gemensamma marknaden i Sverige och Norge kommer totalt att få mer avfallsförbrän‐
ningskapacitet än vad det uppkommer brännbart avfall. 
Även om bara de mest troliga planerna realiseras kommer kapaciteten ändå att överstiga avfalls-
mängden. Detta resultat, som illustreras i figur S1, visar med tydlighet att den norsk-svenska 
marknaden håller på att förändras och att konkurrensen kommer att fortsätta att öka om det bränn-
bara avfallet. I troliga planer ingår (a) byggstartade anläggningar i Norge och Sverige, (b) planer 
som är i slutfasen och som har fått miljötillstånd och bedömts som mycket sannolika (Sverige) 
samt (c) anläggningar som av branschen i Norge bedömts som säkra. I diagrammet illustreras 
denna grupp som en svart linje tillsammans med dagens befintliga kapacitet. Den uppkomna 
avfallsmängden bygger på prognoser på avfallsmängdsökningen inklusive konsekvenser från 
nuvarande finanskris. I diagrammet illustreras kapacitetsöverskott med blå bakgrund och kapa-
citetsbrist med gul bakgrund. Den blå linjen representerar dagens befintliga kapacitet, alla troliga 
planer samt de planer som idag saknar miljötillstånd (Sverige) eller bedöms som osäkra (Norge). 
Man bör notera att även andra länder är av intresse för de svenska avfallsförbrännarna och dessa 
kan bli aktuella för import till Sverige i framtiden. I figuren studeras en sluten norsk-svensk 
marknad. 



 4  

 

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[Mton]

Befintlig + alla planer
Befintlig + troliga planer
Avfallsmängder högfall
Avfallsmängder grundfall
Avfallsmängder lågfall

Kapacitetsöverskott om alla 
planerade anläggningar byggs

Kapacitetsöverskott med 
troliga utbyggnadsplaner

Kapacitetsbrist
4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[Mton]

Befintlig + alla planer
Befintlig + troliga planer
Avfallsmängder högfall
Avfallsmängder grundfall
Avfallsmängder lågfall

Kapacitetsöverskott om alla 
planerade anläggningar byggs

Kapacitetsöverskott med 
troliga utbyggnadsplaner

Kapacitetsbrist

 
 

Figur S1.  Uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge och Sverige tillsammans. Diagrammet visar 
skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på en gemensam marknad för Norge och Sverige utan en handel med andra 
länder. 

 
2. Det är idag tydligt lägre kostnader för avfallsförbränning i Sverige jämfört med Norge även 
om vi inkluderar långväga transport. 
I figur S2 visas den ungefärliga skillnaden i kostnad för avfallsförbränning i Sverige respektive Norge. 
Diagrammet visar den mottagningsavgift som är nödvändig att ta ut för att anläggningen ska få kost-
nadstäckning. Kostnaderna och intäkterna skiljer sig åt en hel del mellan de olika anläggningarna inom 
bägge länderna beroende på till exempel alternativ värmeproduktion, elverkningsgrad etcetera. Diagram-
met visar därför en uppskattning på ett normalt intervall inom länderna. Skillnaderna mellan länderna beror 
delvis på skillnader i direkta och indirekta skatter och subventioner, det vill säga den statliga styrningen av 
marknaden.  
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Figur S2.  Kostnadsjämförelse för avfallsförbränning i Norge och Sverige. Värden i tabellen visar den mottag- 
ningsavgift som är nödvändig att ta ut för att anläggningen ska få kostnadstäckning. För Sverige visas två fall,  
med respektive utan den svenska förbränningsskatten. Skatten kommer att avskaffas den 1 oktober 2010.  
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3. Sverige har beslutat att avskaffa sin avfallsförbränningsskatt vilket markant sänker 
kostnaden för avfallsförbränning av hushållsavfall i Sverige. 
Den nuvarande skatten är cirka 80 – 490 SEK per ton (63 – 385 NOK per ton). Skattesatsen beror 
på anläggningens elverkningsgrad. Den högre avgiften tas ut för hetvattenpanor utan elproduktion 
och den lägre för kraftvärmeverk med hög elproduktion (15 procents elverkningsgrad). I genom-
snitt är skatten idag cirka 200 SEK per ton hushållsavfall för de svenska anläggningarna. 
Näringsavfall är inte skattebelagt. För konkurrensen mellan Norge och Sverige innebär skatt-
sänkningen att Sverige ökar sina ekonomiska marginaler med cirka 200 SEK per ton (157 NOK 
per ton) vilket kan, och troligen kommer att utnyttjas för prissänkningar beroende på hur hårt 
marknaden pressas. 
 
4. Effekten av finanskrisen med ”brist” på brännbart avfall och sjunkande mottagningsavgifter 
är till stor del en långsiktig förändring i marknaden som kommer att bestå även då 
konjunkturen vänder.  
Finanskrisen skapade snabbt en situation där det uppkom en ”brist” på brännbart avfall och ökad 
konkurrens vilket ledde till snabbt sjunkande avgifter. Finanskrisen effekter för avfallsförbrän-
ningsmarknaden är dock inte en temporär effekt utan har endast, på ett hastigt sätt, tidigarelagt en 
marknadssituation som annars hade uppkommit om cirka 1-2 år (se punkt 1-3 ovan).  
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1.  Sverige  -  Tillgång och efterfrågan på avfallsförbränning 

I avsnitt 1.1 redovisas den historiska utvecklingen för behandling av hushållsavfall i Sverige. En 
stor omställning i landets behandlingskapacitet har framförallt skett under 2000- talet. Idag finns 
det ett flertal planer för ny förbränningskapacitet vilka kartläggs i avsnitt 1.2. I avsnitt 1.3 visar vi 
skillnaden mellan uppkomna mängder avfall och tillgänglig behandlingskapacitet, det vill säga 
hur mycket mer eller mindre kapacitet som behövs inom landet om ingen handel sker över grän-
serna. Samma beskrivning med samma avsnittsindelning återfinns sedan för Norge under kapitel 
2.  
 

1.1  Behandling av hushållsavfall 

År 2002 trädde ett deponiförbud för brännbart avfall i kraft i Sverige. Sedan dess har det skett en 
stor omställning i den svenska avfallsbehandlingen. I figur 1 visas behandlingen av hushållsavfall 
under perioden 1992 till 2008. Från figuren framgår det att förbränning och materialåtervinning 
liksom biologisk behandling har ökat sedan 2004.  
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Figur 1.  Behandling [Mton] av hushållsavfall i Sverige 1992-2008. 

 
Efter att förbudet infördes har det rått en obalans mellan mängden avfall som omfattats av deponi-
förbudet och en alternativ behandlingskapacitet för sådant avfall. Till följd av detta har dispensde-
poneringar beviljats. Än idag dispensdeponeras drygt 100 kton brännbart avfall per år men i prak-
tiken kan man ändå säga att vi numera har klarat av deponiförbudet. Majoriteten av det avfall som 
fortfarande deponeras på dispens utgörs av bilfluff, ett avfall som har svårt att finna alternativ be-
handling bland annat på grund av dess höga salthalt. Det förs nu diskussioner om huruvida bilfluff 
i framtiden skall fortsätta att omfattas av förbudet eller om det kommer att få ett permanent depo-
neringstillstånd. Enligt Profus bedömning har Sverige således uppnått ett jämviktsläge mellan be-
handlingskapacitet och avfallsmängder.  
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1.2  Befintlig och planerad utbyggnad av förbränningskapacitet 

Som tigare nämnts har det skett en kraftig utbyggnad av den svenska avfallsförbränningskapaci-
teten. Trots att det idag råder balans mellan avfallsmängder och kapacitet planeras det fortfarande 
för ett flertal nya anläggningar. Om alla planer förverkligas kan kapaciteten komma att öka med 
cirka 1,8 Mton till år 2015 jämfört med 2008 års nivå. Totalt sett kommer den svenska kapaciteten 
i sådant fall att uppgå till 6,5 Mton år 2015 vilket motsvarar en kapacitetsökning på 4,8 procent 
per år från 2008 års nivå. Eftersom det idag råder ett jämviktsläge mellan befintlig kapacitet och 
uppkomna avfallsmängder så innebär detta att mängden brännbart avfall i Sverige måste öka med 
samma procentsats som förbränningskapaciteten för att det inte skall uppstå ett förbränningsöver-
skott. Det bör dock observeras att en stor del av den planerade kapacitetsutbyggnaden idag saknar 
miljötillstånd. Men likväl som att en del av planerna kan komma att falla bort är det troligt att 
andra kan tillkomma. Om endast de planer som idag är under byggnation eller som har fått miljö-
tillstånd genomförs så innebär detta en årlig kapacitetstillväxt på 3,4 procent per år från 2008 års 
nivå. Historiskt sett har avfallsmängderna i Sverige ökat med 2-3 procent per år före finanskrisen. 
Om samma trend hållit i sig framöver skulle detta ha inneburit att det skulle ha rått ett kapacitets-
överskott om endast planer som byggstartats eller har miljötillstånd genomförts och ett ännu större 
kapacitetsöverskott om samtliga planer genomförts. Många av de anläggningar som planerats 
framöver har därmed inte bara dimensionerats för den framtida svenska avfallsökningen utan ett 
flertal anläggningar har räknat med att kunna importera avfall. I samband med finanskrisen har 
avfallsmängderna minskat kraftigt vilket kompenserats genom en ökad import. Sveriges avfal-
lsimport är inte ett nytt fenomen utan har pågått sedan minst tio år tillbaka. Hur förhållandet mel-
lan Sveriges import och Norges export av avfall sett ut beskrivs närmre i kapitel 5. I figur 2 och 
tabell 1 har Profu sammanställt den befintliga förbränningskapaciteten, planerade förändringar i 
befintliga anläggningar samt planer på nya anläggningar. 
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Figur 2.  Kapacitetsutbyggnad för förbränning av hushållsavfall, industriavfall och utsorterade avfallsbränslen 
(så kallat PTP vilket står för papper/trä/plast) i Sverige 2000-2015. För 2006-2008 avses tillgänglig kapacitet i  
december respektive år. Planer som idag är i byggnationsskedet är blåfärgade, de som har miljötillstånd är  
gröna medan planer som saknar miljötillstånd är gulmarkerade. Dataunderlaget är uppdaterat i maj 2009. 
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Tabell 1.  Befintlig kapacitet december 2008 samt utbyggnadsplaner för hushållsavfall, industriavfall och utsor- 
terade avfallsbränslen (så kallat PTP vilket står för papper/trä/plast) till år 2015 [ton/år]. Planerna är uppdelade 
efter om de är i byggnationsskedet (blåmarkerad) har miljötillstånd (grönmarkerad) eller som saknar miljötill- 
stånd (gulmarkerad). Dataunderlaget är uppdaterat i maj 2009. 

 December 2008 
 

2015 Ändring 

Befintliga     
Avesta 50 000 50 000
Boden 80 000 100 000 20 000
Bollnäs 40 000 80 000 40 000
Borlänge 40 000 80 000 40 000
Borås 90 000 90 000
Eksjö 55 000 55 000
Finspång 30 000 30 000
Göteborg 430 000 520 000 90 000
Halmstad 170 000 170 000
Hässleholm 41 000 41 000
Jönköping 165 000 165 000
Karlskoga 43 000 43 000
Karlstad 54 000 54 000
Kiruna 62 000 140 000 78 000
Kumla 170 000 188 000 18 000
Köping 26 000 26 000
Lidköping 100 000 100 000
Linköping 370 000 370 000
Ljungby 58 000 58 000
Malmö  540 000 540 000
Mora 17 000 17 000
Norrköping 200 000 400 000 200 000
Skövde 57 000 57 000
Stockholm 520 000 760 000 240 000
Sundsvall 260 000 260 000
Uddevalla 130 000 130 000
Umeå  160 000 160 000
Uppsala 375 000 375 000
Västervik 46 000 46 000
Nya  
Helsingborg 0 160 000 160 000
Täby 0 190 000 190 000
Åmotfors 0 51 000 51 000
Befintliga PTP  
Stockholm, PTP 170 000 170 000
Södertälje, PTP 100 000 175 000 75 000
Örebro, PTP 35 000 35 000
Nya PTP  
Landskrona, PTP 0 50 000 50 000
Västerås, PTP 0 450 000 450 000
Tidaholm, PTP 0 40 000 40 000
Ängelholm, PTP 0 35 000 35 000
Örebro, PTP 0 50 000 50 000
Totalt    
Befintlig kapacitet 4 684 000 
Under byggnation 550 000
Planerad med miljötillstånd  210 000
Planerad utan miljötillstånd 978 000
Summa befintlig kapacitet samt alla planer 6 511 000

 
 



 9  

1.3  Uppkomst och behandlingsbehov av brännbart avfall 

År 2007 behandlades 5,7 Mton avfall i Sverige genom förbränning (4,47 Mton), rötning (0,36 
Mton), kompostering (0,52 Mton) och dispensdeponering (0,4 Mton). Med denna statistik som 
utgångspunkt har de framtida avfallsmängderna tagits fram av Profu genom antaganden om den 
procentuella förändringen i mängden hushållsavfall och verksamhetsavfall under perioden 2008 
till 2015. Samtliga procentsatser visas i tabell 2. Antagandena grundar sig på 2008 års faktiska 
värden samt statistik från Avfall Sverige som visar en nedgången av mängden hushållsavfall och 
grovavfall under 2009 års första kvartal jämfört med 2008 års första kvartal (Avfall Sverige 
2009). Hänsyn har även tagits till den historiska avfallsutvecklingen i Sverige som varit 2,5 pro-
cent per år, liksom den marknadsindikation vi fått som tyder på att 2009 var bottenåret i denna 
lågkonjunktur samt att konjunkturen nu håller på att vända.  
 

Tabell 2  Procentuell förändring för mängden hushållsavfall och verksamhetsavfall under 2008 till 2015. 
Respektive procentsats anger förhållandet till föregående år. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hushållsavfall         
Grundfall 0,0 -2,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Lågfall 0,0 -2,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,50
Högfall 0,0 -2,0 1,5 3,0 3,5 3,50 3,5 3,50
   
Verksamhetsavfall   
Grundfall -3,0 -5,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Lågfall -3,0 -5,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,50
Högfall -3,0 -5,0 1,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,50
   
Medelvärde av hushålls-  
och verksamhetsavfall 

  

Grundfall -1,5 -3,5 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Lågfall -1,5 -3,5 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5
Högfall -1,5 -3,5 1,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5

 
 
I figur 3 visas resultatet för tre olika fall: grundfall, lågfall och högfall. För var och en av dessa 
utvecklingar har mängden brännbart avfall från 2007 skrivits upp med hjälp av medelvärdesut-
vecklingen för hushållsavfall och verksamhetsavfall (se grönt fält tabell 2).  
 
Kapacitetsplanerna inkluderar endast förbränning. I figuren har planerna delats upp beroende på 
hur pass troliga de är. Den svarta linjen visar på befintlig kapacitet tillsammans med anläggningar 
som befinner sig under byggnation. I den gröna linjen finns även planer som idag har miljö-
tillstånd inkluderade medan den blå linjen även inkluderar planer som saknar miljötillstånd. I den 
blå linjen finns således all befintlig kapacitet samt alla planerade anläggningar inkluderade. 
Figuren visar på att Sverige idag behöver importera brännbart avfall för att kunna fylla de 
förbränningsanläggningar som finns. Detta förhållande står sig under hela perioden om 
avfallsutvecklingen följer grundfallet. I figuren har importbehovet illustrerats med en blå yta. År 
2015 kan det komma att behövas drygt 0,8 Mton importerat avfall om alla de planer som idag har 
tillstånd byggs. Om samtliga planer skulle genomföras skulle detta innebära att 1,4 Mton skulle 
komma att behövas, givet grundfallets avfallsutveckling. 
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Figur 3  Förhållande mellan brännbart avfall och förbränningskapacitet i Sverige under 2008-2015. 
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2.  Norge - Tillgång och efterfrågan på avfallsförbränning 

I analogi med kapitel 1 redovisas i detta kapitel den historiska utvecklingen för behandling av 
hushållsavfall i Norge (avsnitt 2.1), en kartläggning över befintlig och planerad förbränningska-
pacitet (avsnitt 2.2) samt skillnaden mellan uppkomna mängder brännbart avfall och tillgänglig 
behandlingskapacitet (avsnitt 2.3).  
 

2.1  Behandling av hushållsavfall  

I figur 4 visas behandlingen av hushållsavfall från 2004 till 2008. Från figuren framgår det att för-
bränning och materialåtervinning ökat sedan 2004. Ökningstakten för förbränning har varit fem 
procent per år medan den varit nio procent per år för materialåtervinning. Även deponeringen har 
ökat under tidsperioden, men med knappt två procent per år.  
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Figur 4.  Behandling [Mton] av hushållsavfall i Norge 2004-2008.  

 

2.2  Befintlig och planerad utbyggnad av förbränningskapacitet 

Till följd av Norges deponiförbud som trädde i kraft under 2009 förväntas behandlingskapaciteten 
i Norge att byggas ut. I tabell 3 visas planerad utbyggnad av förbränningskapacitet i Norge enligt 
statistik från Avfall Norge (uppdaterad juni 2009). Kapaciteten för de osäkra planer som saknar 
årtal i tabellen antas i denna utredning bli färdigställd under en jämn ström från och med år 2013 
fram till 2019 (32 kton per år). I figur 5 visas samtliga utbyggnadsplaner. 
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Tabell 3.  Planerad utbyggnad av förbränningskapacitet [ton/år] i Norge enligt statistik från 
Avfall Norge. Planerna är indelade i säkra och osäkra. För Ål, Gövik och Moss har Profu 
kompletterat med kapacitetsuppgifter. Dataunderlaget är uppdaterat i juni 2009. 

 Lokalisering Kapacitet År 

Säkra planer    
Hafslund Sarpsborg 80 000 2009
Tafjord Kraftvarme AS Ålesund 30 000 2009
BIR Bergen 112 000 2010
Agder Energi + Avfallsselskaper Kristiansand 120 000 2010
Klemetsrud/Oslo Komm. EGE Oslo (Klemetsrud) 100 000 2011
Forus Energigjenvinning Stavanger 50 000 2011
Eidsiva Energi Hamar 72 000 2011
Norsk Skog Follum Hönefoss 100 000 2011
Summa säkra planer  664 000
  
Osäkra planer  
Troms Kraft og Tromsø kommune Tromsö 70 000 2012
Hallingdal Renovasjon Ål 30 000
ØFAS, Vattenfall, Varanger Kraft Kirkenes 17 500
Daimyo AS Slagentagen 60 000
Daimyo eller Eidsiva Energi Gjövik 40 000
Fias, Nord Østerdal Energi Tynset 15 000
Movar Moss 40 000
Salten Energi/IRIS Bodö 50 000
Summa osäkra planer  322 500
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Figur 5.  Befintlig förbränningskapacitet [Mton] år 2008 samt utbyggnadsplaner år 2009-2019. 
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2.3  Uppkomst och behandlingsbehov av brännbart avfall 

I detta kapitel analyseras förhållandet mellan uppkomst och behandling av brännbart avfall i Nor-
ge. Underlaget till figurerna baseras på senast tillgängliga data från Avfall Norge, SSB, SFT och 
Naturvårdsverket i Sverige. Vidare antas 2008 års uppkomna mängder brännbart avfall i Norge 
motsvara summan av förbränt avfall, exporterat brännbart avfall till förbränning och deponerat 
brännbart avfall (som omfattas av deponiförbudet efter 2009). Nivån uppgår då till knappt 2,2 
Mton. Nedan beskrivs dels hur 2008 års mängder tagits fram men även antaganden kring den fort-
satta norska avfallsutvecklingen samt vilka planer det idag finns på ny förbränningskapacitet.  

Framtagandet av 2008 års uppkomst av brännbart avfall i Norge:  

 Enligt SFT (2009) genomförde Hjellnes Consult år 2008 en kartläggning som visade på att 
det fanns avfallsförbränningsanläggningar som förbrände 1,2 Mton avfall. 

 Export av norskt brännbart avfall till förbränning sker nästan enbart till Sverige. Här antar 
vi därför att Sverige står för 100 procent. Enligt statistik från SFT (2009) ökade avfallsex-
porten av brännbart avfall till Sverige mellan år 2007 och 2008 med 50 procent. Med ut-
gångspunkt i 2007 års importstatistik från Norge till Sverige (se figur 12) skrivs mäng-
derna upp med 50 procent för posterna ”avfall” och ”PTP” medan ”övrigt” hålls på en 
konstant nivå och ”RT-flis” exkluderas. Detta medför att 2008 års nivå för export av 
norskt brännbart avfall uppgår till 0,26 Mton.  

 År 2007 deponerades cirka 0,7 Mton nedbrytbart avfall som måste hitta en annan behand-
lingsmetod efter deponiförbudets införande. Denna mängd skrivs upp med hjälp av den 
genomsnittliga avfallstillväxten från 1995 till 2007 vilken motsvarar 3 procent per år (SSB 
2009). Resultatet blir då att 0,72 Mton avfall som kommer att omfattas av deponiförbudet 
deponerades år 2008.    

 År 2005 deponerade Norge 0,66 Mton nedbrytbart avfall (beståendes av papper, trä, textil, 
slam och våtorganiskt avfall) som skulle omfattas av deponiförbudet år 2009. Enligt SFT 
(2009a) var det då rimligt att cirka 75 procent skulle vara lämpligt för förbränning medan 
resterande 25 procent skulle vara lämpligt att materialåtervinna eller behandla biologiskt. 
Profu antar därför att samma procentsatser gör sig gällande på de mängder som depone-
rades år 2008. Detta innebär att 0,54 Mton av avfallet som deponerades år 2008 skulle 
behöva förbrännas medan 0,18 Mton skulle kunna materialåtervinnas eller behandlas bio-
logiskt.  

Antaganden för uppkomsten av brännbart avfall i Norge 2008-2019: Grundfall 

 Till följd av lågkonjunkturen antas uppkomsten av brännbart avfall i Norge minska med 
3,5 procent mellan 2008 och 2009. Denna siffra har Profu uppskattat med hjälp av data 
från Avfall Norge och Avfall Sverige som visar på den kvartalsvisa nergången i mängden 
hushållsavfall och grovavfall under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 
2008. Vidare baseras antagandet även på att konjunkturen redan nu verkar har vänt.  

 Konjunkturläget börjar vända efter 2009 och ökar successivt fram till 2011. 

 Från 2011 fram till 2019 har Norge återigen en tillväxttakt på 3 procent per år vilket histo-
riskt är en rimlig ökningstakt för Norge.  

 Med ovanstående antaganden kommer avfallsmängden att öka med 2,1 procent per år 
under perioden 2008-2019. 
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Antaganden för uppkomsten av brännbart avfall i Norge 2008-2019: Hög  
(stor avfallsökning) 

 Till följd av lågkonjunkturen antas uppkomsten av brännbart avfall i Norge minska med 
3,5 procent mellan 2008 och 2009. 

 Konjunkturläget börjar vända efter 2009 och ökar successivt fram till 2011. 

 Från 2011 fram till 2019 har Norge återigen en tillväxttakt på 4 procent per år.  

 Med ovanstående antaganden kommer avfallsmängden att öka med 2,8 procent per år 
under perioden 2008-2019. 

Antaganden för uppkomsten av brännbart avfall i Norge 2008-2019: Låg  
(liten avfallsökning) 

 Till följd av lågkonjunkturen antas uppkomsten av brännbart avfall i Norge minska med 
3,5 procent mellan 2008 och 2009. 

 Konjunkturläget börjar vända efter 2009 och ökar successivt fram till 2011. 

 Från 2011 fram till 2019 har Norge återigen en tillväxttakt på 2 procent per år.  

 Med ovanstående antaganden kommer avfallsmängden att öka med 1,3 procent per år 
under perioden 2008-2019. 

 
I figur 6 visas resultatet för grundfallet. Den svarta linjen visar på hur stor förbränningskapacitet 
Norge kommer att ha om alla de säkra planerna blir av. Den blå linjen visar på motsvarande sätt 
hur stor förbränningskapaciteten blir om alla planer som finns idag, både säkra och osäkra, blir av. 
Den röda linjen visar hur stor den brännbara avfallsmängden som genereras i Norge är. Om en del 
av det nedbrytbara avfallet som måste behandlas på annat sätt än genom deponering finner en alt-
ernativ behandling i materialåtervinning och biologiskt behandling så innebär detta att Norge 
endast har ett kapacitetsunderskott som motsvarar den gula ytan i diagrammet. Om däremot mat-
erialåtervinning och biologisk behandling inte byggs ut så blir det norska kapacitetsunderskottet 
lika stort som summan av den gula och den gul/grön-randiga ytan. I figuren  finns även en stapel 
för år 2008 som visar på hur man detta år löste behandlingsfrågan (förbränning 1,2 Mton, depo-
nering 0,72 Mton, export 0,26 Mton). 
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Figur 6.  Uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge år 2008-2019 vid grundfallet.  
(I jämförelsen ingår inte RT-flis varken uppkomst eller behandling) 

 
Det lägsta framtida kapacitetsunderskottet som kan påvisas i figur 6 uppgår till cirka 0,08 Mton 
och inträffar år 2012 under förutsättning att alla planer som finns genomförs samt att en viss del 
av avfallet som inte kan deponeras längre istället behandlas genom materialåtervinning och bio-
logisk behandling. Det högsta framtida kapacitetsunderskottet som kan påvisas i figuren ges då 
allt avfall måste förbrännas och endast de säkra planerna genomförs. Kapacitetsunderskottet upp-
går då år 2019 till 0,88 Mton.  
 
Figur 6 illustrerar med tydlighet den stora omställning som Norge står inför. Den visar också att 
man planerar att genomföra stora förändringar men att export till Sverige och andra länder kom-
mer att vara nödvändig för att klara av situationen. Vi har i figuren även tagit med den mängd 
avfall som idag deponeras men som SFT anser bör behandlas biologiskt i framtiden. Eftersom 
denna utveckling kring biologisk behandling är mycket osäker så kan även dessa mängder behöva 
förbrännas. Detta innebär att drygt 2,7 Mton norskt avfall kan komma att behöva förbränning år 
2019. Som tidigare nämnts uppgick 2008 års export av brännbart avfall till cirka 0,26 Mton. Om 
samma exportnivå håller i sig framöver kommer avfallsförbrännarna i Norge att uppleva att det 
under vissa år blir svårt att få tag i avfall. På det hela taget så är dock denna export nödvändig 
eftersom Norge annars kommer att få svårt för att uppfylla sitt deponiförbud. Man bör här notera 
att vi inte har statistik eller några mängduppskattningar för exporten år 2009 men vi vet att ex-
porten än så länge har ökat ytterligare baserat på de samtal som förts med svenska och norska 
förbränningsaktörer. De norska förbränningsanläggningarna kan därför få svårigheter att finna 
brännbart avfall innan 2012 och kanske redan under 2009.  
 
I figur 7 och 8 visas uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge för ”högfal-
let” respektive ”lågfallet”. Samliga tre fall redovisas tillsammans i figur 9.  
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Figur 7.  Uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge år 2008-2019 vid högfallet.  
(I jämförelsen ingår inte RT-flis varken uppkomst eller behandling) 
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Figur 8.  Uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge år 2008-2019 vid lågfallet.  
(I jämförelsen ingår inte RT-flis varken uppkomst eller behandling) 
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Figur 9.  Uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge år 2008-2019 för grundfallet (rosa 
linjer), högfallet (gröna linjer) och lågfallet (blå linjer). Streckade linjer representerar mängden uppkommet  
brännbart avfall som återstår för förbränning och export om en del av avfallet som omfattas av deponiförbudet 
 styrs bort mot materialåtervinning (MÅV) och biologiskt behandling. Heldragna linjer visar mängden uppkom- 
met brännbart avfall för förbränning och export om en styrning till MÅV och biologisk behandling av avfall som 
 omfattas av deponeringsförbudet uteblir. (I jämförelsen ingår inte RT-flis varken uppkomst eller behandling) 
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3.  Den gemensamma tillgången och efterfrågan på avfallsförbränning  
     på den norsk-svenska marknaden 

I detta avsnitt har vi slagit samman resultaten från avsnitt 1.3 och 2.3, det vill säga uppkomsten 
och behandlingsbehovet av brännbart avfall för både Norge och Sverige. Diagrammet visar där-
med Norges och Sveriges situation såsom om bägge länderna befinner sig på en och samma mark-
nad. Ju större handeln är mellan länderna desto mer korrekt är det att beskriva dessa länder ihop 
som en gemensam marknad.  
 
Även om bara de mest troliga planerna realiseras kommer kapaciteten ändå att överstiga avfalls-
mängden. Detta resultat, som illustreras i figur 10, visar med tydlighet att den norsk-svenska mar-
knaden håller på att förändras och att konkurrensen kommer att fortsätta att öka om det brännbara 
avfallet. I troliga planer ingår (a) byggstartade anläggningar i Norge och Sverige, (b) planer som 
är i slutfasen och som har fått miljötillstånd och bedömts som mycket sannolika (Sverige) samt (c) 
anläggningar som av branschen i Norge bedömts som säkra. I diagrammet illustreras denna grupp 
som en svart linje tillsammans med dagens befintliga kapacitet. Den uppkomna avfallsmängden 
bygger på prognoser på avfallsmängdsökningen inklusive konsekvenser från nuvarande finans-
kris. Baserat på en tidigare bedömning av SFT antar Profu att 25 procent av det lättnedbrytbara 
norska avfallet som deponerades år 2008, men som hädanefter kommer att omfattas av det norska 
deponiförbudet, kommer att behandlas genom materialåtervinning eller biologisk behandling 
framöver medan resterande 75 procent lämpar sig för förbränning. I figuren illustreras kapacitets-
överskott med blå bakgrund och kapacitetsbrist med gul bakgrund. Den blå linjen representerar 
dagens befintliga kapacitet, alla troliga planer samt de planer som idag saknar miljötillstånd 
(Sverige) eller bedöms som osäkra (Norge).  
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Figur 10  Uppkomst och behandlingskapacitet för brännbart avfall i Norge och Sverige tillsammans. Diagrammet visar 
skillnaden mellan tillgång och efterfrågan på en gemensam marknad för Norge och Sverige utan en handel med andra 
länder. 

 
Figur 10 illustrerar tydligt att det finns gott om kapacitet för det överskott på brännbart avfall som 
uppkommer i Norge. Trots tillskottet på brännbart avfall på den svenska marknaden från Norge 
kommer det totalt att finnas ytterligare kapacitet kvar att fylla. Det är rimligt att anta att dessa 
mängder hämtas in från andra länder i norra Europa, men det är också fullt möjligt att norska 
anläggningar får svårt att få till sig brännbart avfall på den inhemska marknaden. Med denna 
marknadsförändring kan man anta att konkurrensen blir tydligare och att mottagningsavgifterna 
alltmer kommer att pressas ner till en nivå som ger nödvändigt täckningsbidrag för anläggning-
arna. Man kan förmoda att den framtida prisbilden alltmer kommer att speglas av den svenska 
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mottagningsavgiften eftersom de svenska priserna är lägre, och från ett kostnadsperspektiv kan 
vara lägre (se kapitel 4), och att Sverige genom sin storlek är dominerande . Det blir därmed allt 
mer tydligt att den gemensamma marknaden också behöver gemensamma spelregler och att skil-
lnader mellan ländernas styrning med skatter, subventioner, krav etcetera behöver minskas. 
 
Från figuren kan man även se effekterna av finanskrisen som började 2008. Avfallsmängderna 
sjönk och en situation med jämvikt mellan tillgång och efterfrågan har närmat sig (sett från den 
gemensamma norsk-svenska marknaden). Man kan notera att nedgången  i avfallsmängderna som 
skapade den tuffare konkurrensen inte enbart är en temporär effekt som försvinner då konjunk-
turen vänder. Figuren visar istället att finanskrisen gav upphov till en konkurrenssituation som 
annars hade uppkomit några år senare.  
 
Då en del av det material som idag behandlas genom förbränning i framtiden skulle kunna komma 
att tillfalla biologiskt behandling vid ökade usorteringskrav på lättnedbrytbart avfall är det intres-
sant att jämföra avfallsutvecklingen för både biologiskt och brännbart avfall med den planerade 
behandlingskapaciteten för förbränning, rötning och kompostering. En sådan utveckling skulle 
skulle kunna innebära en ytterligare drivkraft till import av brännbart avfall i Sverige eftersom 
förbränningskapacitet skulle frigöras. Den övre delen (streckade linjer) av figur 11 illusterar avfal-
lsmänger respektive planerad behandlingskapacitet för både brännbart och biologiskt avfall resp-
ektive avfallsförbränning och biologisk behandling (rötning och kompostering). Den befintliga 
norska behanlingskapaciteten för biologiskt avfall uppgick år 2008 till 0,37 Mton enligt SFT. 
Eftersom Profu inte har tillgång till norska planer för biologisk behandling har vi här antagit att 
det framöver kommer att ske en kapacitetsutbyggnad som motsvarar 25 procent av mängden lätt-
nedbrytbart avfall som deponerades år 2008. I den nedre delen av figur 11 (heldragna linjer) 
illustreras enbart mängden brännbart avfall och planerad förbränningskapacitet, det vill säga 
samma information som i figur 10.  
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Figur 11  Uppkomst och behandlingskapacitet på den norsk-svenska marknaden för brännbart och biologiskt avfall 
(streckade linjer) och för enbart brännbart avfall (heldragna linjer).  Diagrammet visar skillnaden mellan tillgång och 
efterfrågan på en gemensam marknad för Norge och Sverige utan en handel med andra länder. 
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Från figur 11 kan det konstateras att det inom den gemensamma norsk-svenska marknaden finns 
så pass många troliga planer att dessa tillsammans med den befintliga kapaciteten redan under 
2009 överstiger både de brännbara och biologiskt lättnedbrytbara avfallsmängderna, givet grund-
fallets utveckling. Om alla troliga planer genomförs kommer det år 2016 att finnas ett kapacitets-
överskott på drygt 0,08 Mton. Om även de osäkra planerna skulle genomföras skulle kapacitets-
överskottet uppgå till 1,1 Mton. Motsvarande siffror för enbart förbränning är knappt 0,03 repek-
tive 1,1 Mton. Detta innebär att det idag finns troliga planer för rötning och biologisk behandling 
som överstiger grundfallets utveckling för biologiskt lättnedbrytbart avfall. Därmed är det möjligt 
att en del av det  lättnedbrytbara material som idag går till förbränning kommer att styras mot 
biologisk behandling istället. 
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4.  Kostnad för avfallsförbränning i Norge och Sverige 

I detta kapitel jämförs kostnader och intäkter som gäller för avfallsförbränning i respektive land. 
Vidare beräknas vilka typiska nivåer på mottagningsavgiften som är nödvändig för att få kost-
nadstäckning. Grunddata och metodik för kostnadsjämförelsen har hämtats från NRF (2005) 
medan data och förutsättningar som förändrats sedan 2005 har uppdaterats i detta projekt.  
 
En central skillnad mot NRF (2005) är att Sverige nu har en skatt på förbränning av hushålls-
avfall. Denna skatt kommer emellertid att försvinna från och med 1 oktober 2010. I tabell 4, som 
visar en uppskattning av kostnader och intäkter i Norge och Sverige vid förbränning av obehandlat 
blandat avfall, har vi därför inkluderat två utfall för Sverige – dels situationen fram till 30 
september 2010 och dels situationen från 1 oktober 2010.  
 

Tabell 4  Uppskattning av kostnader och intäkter vid avfallsförbränning i Norge och Sverige. I tabellen jämförs situa- 
tionen för förbränning av obehandlat blandat avfall (både hushålls- och verksamhetsavfall). Data för Norge är, med 
ett undantag, direkt hämtade från NRF (2005) då de bedöms av Avfall Norge att idag ligga på ungefär samma nivå.  
För Sverige har värdena generellt uppdaterats utifrån dataunderlag till Profus produkt Mottagningsavgifter 2009. 

 
Norge Sverige (t.o.m. 30 

sep 2010) 
Sverige (från 1 okt 

2010) 

Kostnader (omräknat till NOK/ton) 

Investeringskostnad (annuitet) 300-500 300-500 

Fasta drift- och 
underhållskostnader 

80-130 80-130 

Rörliga kostnader (kostnader för 
omhändertagande av slagg och 
aska, andra omkostnader etc.) 

650-9501 

200-250 200-250 

Utslippsavgift (Förbränningsskatt) 70-110 30-200 - 

Summa kostnader för 
anläggning 

720-1060 610-1080 580-880 

Kostnader för expansion av 
fjärrvärmenät 

0-3502 0 0 

Intäkter (omräknat till NOK/ton) exklusive mottagningsavgift 

Värmeintäkt 210-3303 210-330 

Elintäkt 
50-250 

1104 110 

Elcertifikat - 65 6 

Summa intäkter 50-250 326-446 326-446 

 
 

                                                 
 
1 SFT (2004), sid 59 
2 SFT (2004), sid 49 
3 Värmeproduktion motsvarande genomsnittet 2008 för alla anläggningar enligt Avfall Sverige (2009) samt två olika 
värderingar av värmen med hänsyn till kostnaden för alternativ värmeproduktion 
4 Elproduktion motsvarande genomsnittet 2008 för alla anläggningar och antaget elpris 
5 Elproduktion motsvarande genomsnittet 2008 för alla anläggningar. Endast elcertifikat för träavfallet.  
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Med utgångspunkt i tabell 4 har Profu för de svenska anläggningarna gjort en bedömning av vad 
man typiskt behöver för mottagningsavgift för att nå kostnadstäckning med hänsyn till normala 
utfall för respektive parameter. Vid bedömningen har hänsyn tagits till att till exempel underhålls- 
och driftkostnaderna kan vara lägre för anläggningar med hög investeringskostnad och vice versa. 
Således blir resultatet snävare än om man enbart betraktar ett utfall där de lägsta kostnaderna i 
tabell 4 kombineras med de högsta intäkterna och de högsta kostnaderna kombineras med de 
lägsta intäkterna. I praktiken innebär resultatet från bedömningen, vilket illusteras i figur 12, att 
några få enskilda anläggningar skulle kunna hamna utanför intervallet men att den stora 
majoriteten av anläggningarna ligger inom det. För de norska anläggningarna i figur 12 är den 
nödvändiga mottagningsavgiften för kostnadstäckning baserad på Avfall Norges bedömning 
(Avfall Norge 2009). 
 
För Norge varierar den nödvändiga mottagningsavgiften för kostnadstäckning (skillnaden mellan 
kostnader och intäkter) mellan 700-1050 NOK per ton medan den för Sverige varierar mellan 
250-650 NOK per ton till och med 30 september 2010 och därefter mellan 170-570 NOK per ton. 
Således har avfallsförbränning i Sverige generellt en mer fördelaktig position. Den lägsta möjliga 
mottagningsavgiften som gör att kostnader och intäkter går jämnt upp skiljer sig idag drygt 400 
NOK per ton räknat på respektive lands intervallmedelvärden. Från 1 oktober 2010 ökar 
motsvarande differens med cirka 80 NOK per ton när den svenska skatten på förbränning av 
hushållsavfall tas bort6.  
 
Skillnaden i förutsättningar mellan de bägge länderna beror huvudsakligen på tre faktorer: 
 

1) I Norge finns utslippsavgift (förbränningsskatt). I Sverige finns idag en förbränningsskatt 
som i genomsnitt ligger på ungefär samma nivå, men som försvinner från 1 oktober 2010. 

 
2) Vid etablering av avfallsförbränning i Norge måste man ofta ta kostnaderna för att expan-

dera fjärrvärmenätet för att få avsättning för energin. Detta behöver man normalt inte i 
Sverige.7 

 
3) I Sverige har man större energiintäkter än i Norge. Detta beror dels på att man får mer 

betalt per försåld energienhet men också på grund av att man får avsättning av energin 
under i princip hela året. I Norge är det svårare att få avsättning av energin under de 
varmare månaderna på året. 

 
 

                                                 
 
6 Observera här att hushållsavfallet står för ca 50 procent av den förbrända mängden i Sverige. Det genomsnittliga 
skattepåslaget ligger på cirka 200 SEK per ton i Sverige. Valutakursen 2009-10-19 är 1 NOK = 1,24 SEK. När 
skatten försvinner motsvarar detta i genomsnitt 200*0,5/1,24 = 80 NOK per ton. 
7 Distributionsnätets totala längd i Sverige var år 2003 drygt 1 400 mil (Svensk Fjärrvärme 2005). I Norge var det 
knappt 60 mil (SSB 2004), vilket ungefär motsvarar distributionsnätets längd i Västerås.  
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Figur 12  Kostnadsjämförelse för avfallsförbränning i Norge och Sverige. Värden i tabellen visar den mottag- 
ningsavgift som är nödvändig att ta ut för att anläggningen ska få kostnadstäckning. För Sverige visas två fall,  
med respektive utan den svenska förbränningsskatten. Skatten kommer att avskaffas den 1 oktober 2010 

 
I de två nedanstående avsnitten (4.1 Kostnader och 4.2 Intäkter) kommenteras värdena i tabell 4 
mer i detalj. 
 

4.1  Kostnader 

Som framgår av de summerade kostnaderna i tabell 4 har de svenska anläggningarna generellt 
lägre kostnader. Detta beror framförallt på att man inte behöver ta kostnader för att expandera 
fjärrvärmenäten. Från 1 oktober 2010 behöver man heller inte betala någon förbränningsskatt. 

Investeringskostnad, fasta drift- och underhållskostnader och rörliga kostnader 

För Norge är dessa värden givna som en sammanlagd totalkostnad. Värdena härrör från SFT 
(2004). När det gäller Sverige baseras värdena på sammanvägd information från ett 30-tal nyeta-
blerade eller projekterade anläggningar.  
 
Om man summerar kostnaderna för de svenska anläggningarna hamnar man i intervallet 580-880 
NOK per ton. Detta innebär att ur ett övergripande perspektiv är skillnaderna mellan anläggning-
arnas kostnader i Norge och Sverige relativt små. Kostnaderna är något lägre i Sverige vilket 
eventuellt kan tillskrivas stordriftsfördelar. Pannorna i Sverige är generellt större än de norska dito 
vilket borde innebära stordriftsfördelar när det till exempel gäller den personalstyrka som behövs 
per behandlad mängd avfall. Detta skulle tala för lägre kostnader i Sverige. En faktor med motsatt 
effekt är att driftelen har ett lägre pris i Norge eftersom elskatten är lägre. De relativt små skil-
lnaderna mellan Sverige och Norge kan troligen förklaras av att tillverkarna av avfallspannor är 
relativt få och arbetar internationellt, vilket gör att samma slags panntyper erbjuds både i Norge 
och i Sverige. Både Sverige och Norge måste klara av kraven i EU’s avfallsförbränningsdirektiv 
vilket ytterligare begränsar utformningen av pannan och dess reningsutrustning.  
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Utslippsavgift (Förbränningsskatt) 

I Norge avgiftsbeläggs de olika emissionerna från avfallsförbränningen. Avgifterna för respektive 
emission är bedömd efter de kostnader för miljöskador som respektive emission ger upphov till. 
På så sätt har man internaliserat miljökostnaderna för förbränningen8. Detta ger också incitament 
för anläggningsägarna att minska emissionerna. I tabell 4 har vi uppskattat vad utslippsavgiften 
motsvarar i NOK per ton invägt avfall baserat på uppgifter från Avfall Norge.  
 
I Sverige finns idag en förbränningsskatt som belastar hushållsavfall. Skattens utformning gör att 
den belastar avfallspannor med enbart värmeproduktion med betydligt högre skattesats än avfalls-
pannor med kraftvärmeproduktion. Skatten ligger i intervallet 60-400 NOK per ton hushållsavfall 
där den lägsta nivån erhålls vid kraftvärmeproduktion med hög elverkningsgrad och den högsta 
nivån erhålls vid enbart värmeproduktion. I tabell 4 har vi lagt med en genomsnittlig kostnad på 
30-200 NOK per ton förbränt avfall då hushållsavfall utgjorde cirka 50 procent av den förbrända 
mängden vid svenska avfallspannor år 2008 enligt Avfall Sverige (2009a). Det genomsnittliga 
skatteuttaget ligger på cirka 160 NOK per ton hushållsavfall, vilket i genomsnitt motsvarar cirka 
80 NOK per ton förbränt avfall vid svenska avfallspannor. Från 1 oktober 2010 försvinner denna 
skatt, vilket i genomsnitt innebär en skattelättnad på 80 NOK per ton förbränt avfall i Sverige.  

Kostnader för expansion av fjärrvärmenät 

I Norge är fjärrvärmen betydligt mindre utbyggd jämfört med Sverige. Detta innebär att om man 
vill säkerställa att man får avsättning för den utvunna energin, måste man i Norge ofta, speciellt 
vid etablering av nya anläggningar, även ta kostnader för att expandera fjärrvärmenäten. I Sverige 
är fjärrvärmen redan väl etablerad, vilket innebär att investering i avfallsförbränning ytterst sällan 
betyder krav på att expandera fjärrvärmenäten. En investering i avfallsförbränning innebär istället 
att produktion från andra anläggningar i fjärrvärmeproduktionssystemet normalt kan minska. Kap-
aciteten på avfallsförbränningen kan dock bli något större då mer fjärrvärme efterfrågas där den 
redan är etablerad. Detta innebär att expansion av avfallsförbränning kan möjliggöra ytterligare, 
relativt marginell expansion av fjärrvärmenäten genom att produktionskostnaden är låg i för-
hållande till andra bränslen.  
 
Som framgår av tabell 4 kan de tillkommande kostnaderna för att bygga ut fjärrvärmenät vara 
betydande. Det innebär sålunda en mycket klar fördel för de svenska avfallspannorna att denna 
infrastruktur redan finns tillgänglig. 
 

4.2  Intäkter 

Som framgår av de summerade intäkterna i tabell 4 har de svenska anläggningarna generellt högre 
intäkter. Detta beror framförallt på att man har lättare att få avsättning av en större mängd av den 
utvunna energin och att man dessutom får bättre betalt för energin jämfört med i Norge. Intäkterna 
kommenteras mer i detalj i det följande. 

Värme- och elintäkter 

I Norge är elproduktionen vid avfallsförbränning för närvarande mycket liten. Den utvunna ener-
gin säljs framför allt som värme i fjärrvärmenät eller som värme/ånga för uppvärmningsändamål 
vid industrier. Under de varmare månaderna av året är det svårt att få avsättning för värmen och 
denna måste kylas bort utan att man får några intäkter för den. Detta beror på att avfallsförbrän-

                                                 
 
8 Observera att detta synsätt är begränsat till vad som kommer ut från skorstenen. I ett större systemperspektiv så 
ersätter energiproduktionen från avfallsförbränningen annan energiproduktion. Detta innebär att emissioner också 
undviks, vilket utslippsavgiften inte tar hänsyn till.  



 25  

ningen står för en betydligt större del av fjärrvärmeproduktionen i Norge jämfört med Sverige9. 
Medan de svenska avfallspannorna normalt dimensionerats efter att användas som baslast så är de 
norska pannorna även till viss del dimensionerade för att ta mellanlast. Detta innebär att de inte 
kan få avsättning av hela energin under de varmare månaderna då endast baslast efterfrågas. Den 
övre nivån i tabell 4 baseras på SFT (2004). Den nedre nivån baseras på information från fyra för-
bränningsanläggningar i Norge som lämnade uppgifter i NRF (2005). Baserat på dessa uppgifter 
verkar de normala värmeintäkterna ligga mellan 25 och 80 NOK per MWh. 
 
I Sverige sker avfallsförbränning huvudsakligen med värmeproduktion, men trenden är att elprod-
uktionen ökar successivt. I den svenska fjärrvärmeproduktionen är avfallsförbränning normalt 
prioriterat före andra anläggningar vilket innebär att det framförallt är dessa anläggningar som 
används som baslast för att täcka upp det begränsade värmebehovet under de varmare månaderna. 
Detta innebär att man får avsättning av värmen under i princip hela året, vilket höjer de totala 
energiintäkterna. I tabell 4 har vi använt den genomsnittliga värme- och elproduktionen för alla 
svenska avfallspannor under år 2008. Denna uppgick till 2,7 MWh värme per ton invägt avfall 
och 0,33 MWh el per ton invägt avfall. Värmeintäkten har varierats mellan 80 och 120 NOK per 
MWh medan vi använt ett elpris på 320 NOK per MWh. 

Elcertifikat 

Elcertifikat finns ännu inte i Norge. Man utreder nu möjligheten att införa ett system, eventuellt 
gemensamt med Sverige. Man kan konstatera från tabell 4 att införandet av elcertifikat i Sverige 
hittills haft mycket liten påverkan på konkurrensen mellan avfallsförbränning i Norge och Sve-
rige. Å andra sidan kan dess betydelse öka om en större del av avfallet räknas som elcertifikat-
grundande. Värdet i tabell 4 utgår från den genomsnittliga elproduktionen vid avfallsförbränning i 
Sverige år 2008 (0,33 MWh el per ton invägt avfall). Endast det utsorterade träavfallet som för-
brändes har antagits berättiga till elcertifikat i linje med Svenska Kraftnäts bestämmelser. Detta 
har uppskattats till cirka sju procent av den totala mängden avfall, vilket innebär att den elcertifi-
katgrundande elmängden endast är 0,023 MWh per ton invägt avfall. Denna elmängd har sedan 
multiplicerats med ett elcertifikatpris på 240 NOK per MWh. 
 

                                                 
 
9 Enligt SSB (2004) stod avfall för drygt 56 procent av bränsleförbrukningen för norsk fjärrvärme år 2003. 
Motsvarande andel i Sverige var cirka 11 procent (Svensk Fjärrvärme 2005). 
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5.  Dagens export av brännbart avfall från Norge 

I avsnitt 5.1 redovisas vilka brännbara avfallsmängder som importerats till Sverige samt hur stor 
del av detta avfall som exporterats från Norge. Hur import/exportförhållandet de båda länderna 
emellan utvecklas i framtiden beror på respektive lands styrning och utveckling på marknaden 
vilket vi kort här benämner som drivkrafter. I avsnitt 5.2 ges en kortfattad beskrivning om driv-
krafter för framtida export från Norge till Sverige.  
 

5.1  Import av brännbart avfall till Sverige 

Efterfrågan på avfallsbehandling är inte längre enbart en nationell fråga. Handeln med avfall mel-
lan de europeiska länderna har ökat och intresset av att importera brännbart avfall till Sverige har 
under de senaste åren ökat tydligt. Drivkrafterna för denna förändring har framförallt varit be-
hovet av att ersätta deponeringen av detta avfall i Europa och det stigande priset på biobränslen i 
Sverige, vilket är det huvudsakliga alternativa bränslet till avfall i svenska fjärrvärmesystem. Vik-
tigt är även de attityd- och opinionsförändringar som skett samt styrmedel som införts för att 
begränsa klimatpåverkan.  
 
I figur 13 återfinns en sammanställning av totala mängder brännbart avfall som importerats till 
Sverige mellan 1999-2007. Figuren inkluderar både fjärrvärmeanvändare och industriella använ-
dare. Posten ”övrigt” innehåller flera olika strömmar bland annat animaliskt avfall, organiskt av-
fall, slam, filtreringsavfall, slopolja, diverse plastavfall med mera. Majoriteten av posten övrigt 
utgörs dock av slipers. Från figuren framgår det att Sverige ökade sin import av brännbart avfall 
åren efter deponiförbudets införande trots att tillräcklig behandlingskapacitet för det svenska av-
fallet saknades.  
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Figur 13.  Import [kton] av brännbart avfall till Sverige år 1999-2007. Källa: Naturvårdsverket (2008) 
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Sedan 2004 har mer än 50 procent av de årliga mängderna som importerats till Sverige kommit 
från Norge. År 2007 utgjorde det norska brännbara avfallet hela 60 procent av de importerade 
mängderna. Figur 14 visar bränslefördelningen hos det avfall som importerats från Norge. Från 
figuren kan man konstatera att exporten av hushålls- och verksamhetsavfall varit konstant under 
2005-2007 medan importen av RT-flis, utsorterade avfallsbränslen och övriga bränslen varierat 
något. 
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Figur 14.  Export [kton] av brännbart avfall från Norge till Sverige 1999-2007. Källa: Naturvårdsverket (2008) 

 
Som tidigare nämnts ökade importen av brännbart avfall under perioden efter deponiförbudets 
införande. Dessutom har importen varit fortsatt hög även efter 2006, vilket var det år som det 
infördes en förbränningsskatt på avfall i Sverige. Detta tyder på att det i många fall varit mer 
attraktivt för svenska avfallsförbrännare att välja norskt avfall före svenskt avfall.  
 
Under 2008-2009 har Profu genom kontakt med SFT och avfallsförbrännare i både Norge och 
Sverige fått det bekräftat att importen av avfall från Norge ökat kraftigt. Den ökade importen 
beror både på den fortsatta kapacitetsutbyggnaden (se figur 2) i Sverige men även på att de sven-
ska avfallsförbrännarna haft svårt att fylla upp sina anläggningar i samband med den plötsliga och 
kraftiga lågkonjunkturen.  
 
Undersökningar som Profu genomförde före lågkonjunkturen visade redan då på att det fanns ett 
intresse från svenska aktörer att i framtiden hämta avfall från andra länder än Norge men att huv-
uddelen av den svenska importen även på lång sikt skulle komma att bestå av norskt avfall. I 
kommande avsnitt beskrivs de drivkrafter som ligger till grund för en ökad import av brännbart 
avfall från Norge till Sverige. 
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5.2  Drivkrafter för framtida export av brännbart avfall från Norge till Sverige 

I detta avsnitt ger vi en kortfattad beskrivning av drivkrafter för framtida export av brännbart av-
fall. En mer utförlig beskrivning av dessa drivkrafter tas upp i rapportens sammanfattning och dis-
kussion samt i kapitel 3 (där den gemensamma tillgången och efterfrågan på avfallsbehandling på 
den norsk-svenska marknaden beskrivs) och i kapitel 4 (där kostnaden för avfallsbehandling i 
Norge och Sverige beskrivs). Detta avsnitt bör därför ses som ett komplement till de tidigare 
beskrivningarna. 

Drivkrafter i Sverige 

Vi ska här bara kort beröra det svenska intresset för att i framtiden importera norskt brännbart 
avfall. Fokus för denna sammanställning och analys är att beskriva den norska marknaden. Men 
det finns några svenska omständigheter som är intressanta att lyfta fram och som driver på ut-
vecklingen mot ökad import från Norge. De viktigaste drivkrafterna är att Sverige nu har klarat av 
sitt deponiförbud och att kapaciteten fortsätter att byggas ut, där ett flertal av de aktörer som idag 
planerar för ny kapacitet räknar med att kunna importera. Dessutom kommer den svenska avfalls-
förbränningsskatten som infördes 2006 att tas bort i oktober år 2010. Om drivkrafterna var till-
räckligt goda förut, så innebär detta att de kommer att bli ännu kraftigare framöver. Ytterligare en 
viktig drivkraft är att Sverige har stora fjärrvärmesystem där värmeproduktion är värdefull. Värdet 
på värmen är något högre i Sverige jämfört med Norge på grund av skillnader i nationella styr-
medel. 

Drivkrafter i Norge 

Norge har lång erfarenhet av avfallsförbränning både i destruktionssyfte och med avseende på 
energiåtervinning. Under den senaste tioårsperioden (1998-2008) har den norska fjärrvärmen mer 
än fördubblats. År 2008 utgjorde avfall 34 procent av den totala bruttofjärrvärmeproduktionen. 
Totalt sett har avfallsförbränningskapaciteten ökat långsamt men stabilt under en längre tid i lan-
det. Under ett antal år, från år 2002 till 2006, fanns det dock en märkbar oro för den framtida 
utvecklingen för norsk avfallsförbränning bland de norska avfallsförbrännarna. Prisskillnader 
mellan Sverige och Norge medförde att exporten till Sverige ökade stadigt vilket samtidigt pres-
sade ekonomin för de norska förbrännarna allt mer. Trots att exporten till Sverige fortsatte att öka 
stadigt byttes oron kring framtiden mot optimism under några efterföljande år, vilket berodde på 
att stödet från staten blev större och att det norska deponiförbudet medfört en kraftigt ökad efter-
frågan på avfallsförbränning i båda länderna. I nuläget har dock optimismen än en gång bytts ut 
mot oro. Orsaken till detta är att lågkonjunkturen påverkar Norges avfallsförbrännare dubbelt. 
Samtidigt som mängden uppkommet brännbart avfall minskar så ökar exporten. Detta sker dess-
utom i ett läge då mycket ny kapacitet tillkommer.  
 
Exporten till Sverige har tidigare varit en grundförutsättning för att Norge enligt planerna skulle 
kunna klara sitt deponiförbud för lättnedbrytbart avfall som infördes i juni 2009. Även på sikt kan 
export vara ett viktigt inslag för norsk avfallsbehandling men som utredningen pekar på så är det 
troligt att konkurrensen ökar och att fortsatt export bromsar utvecklingen för avfallsförbränningen 
i Norge. Det som framförallt kan påverka utvecklingen är hur handel med avfallsbränsle utvecklas 
med andra länder samt vilka val de norska och svenska politikerna gör då det gäller att styra de 
inhemska marknaderna.  
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6  Avfallsförbränningens etableringsgrad och energiutnyttjande  
    i Norge och Sverige 

I detta kapitel jämförs statistik för avfallsförbränning mellan Sverige och Norge med hänsyn till 
föbrända mängder, energiproduktion och fjärrvärmeproduktion. Kapitlet är tänkt att vara ett kom-
plement till tidigare analyser i utredningen för att ge bakgrundsfakta om hur avfallsförbränningen 
har utvecklats i Sverige och Norge. Från kapitlet framgår det att energiåtervinning från avfall har 
etablerat sig i mycket större omfattning i Sverige jämfört med Norge och att den utbyggda kapa-
citeten i svenska fjärrvärmesystem är en viktig bakomliggande faktor för denna utveckling.  
 
Det bör observeras att den statistik som hämtats från Avfall Sverige och SSB endast inkluderar 
avfall som förbränns vid avfallsbehandlingsanläggningar. Detta innebär således att avfallsförbrän-
ning vid industrier inte är medräknad. 

Förbränning av hushållsavfall i Sverige och Norge  

Från figur 15 framgår det att mängden hushållsavfall som förbränns per invånare är högre i Sver-
ige än i Norge. Man kan även konstatera att mängden förbränt avfall per invånare har ökat i båda 
länderna men att ökningstakten har varit kraftigare i Sverige.  
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Figur 15.  Förbränning [kg/invånare] av hushållsavfall i Norge respektive Sverige år 2004-2008. 
Källa: SSB (2009a, 2009b, 2009c), Avfall Sverige (2009a) 

 

Förbränning med energiutvinning  

En stor skillnad mellan Sveriges och Norges avallsföbränning är att Sverige enbart har energiåter-
vinning medan Norge har en hel del förbränning där energiåtervinning inte sker. I figur 16 visas 
den totala mängden förbränt avfall per invånare vid avfallsförbränningsanläggningar i Norge och 
Sverige. Den norska energiutvinningen har enligt SSB (2009d) beräknats med hjälp av en genom-
snittlig energiutnyttningsgrad på 77 procent vid avfallsförbränningsanläggningarna. Från figuren 
framgåt det att den totala mängden avfall som förbrännts per invånare har ökat snabbare i Sverige 
än i Norge. Under den gångna treårsperioden har förhållandet mellan förbränning med enerigut-
vinning och total förbränning vuxit något i Norge (från 73 procent till 75 procent).  
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Figur 16.  Total avfallsförbränning [kg/invånare] i Norge och Sverige år 2005-2007 fördelat på förbränning med 
respektive utan energiutvinning.  

 
Ser man till den totalt förbrända mängden avfall som behandlades på avfallsanläggningar i Norge 
(det vill säga allt hushållsavall, näringsavfall samt industriavfall) så uppgick kapaciteten år 2007 
till 922 kton avfall. Detta motsvarar 195 kg per invånare. Motsvarande siffra i Sverige var då 487 
kg per invånare. I Sverige finns det således 2,5 gånger så hög förbränningskapacitet som i Norge. 
För att Norge skall kunna nå 2007 års svenska nivån måste avfallsförbränningen byggas ut med 
1,4 Mton. 
 
Figur 17 illustrerar energiutvinningen från avfall år 2006 uttryckt i producerad energi per ton av-
fall. Från figuren framgår det att energiutvinningen var något lägre i Norge jämfört med Sverige, 
vilket gäller såväl utvinningen av el som av värme. Detta ger de svenska anläggningarna en viss 
konkurrensfördel gentemot de norska. Då elpriset är närmast likvärdigt i de bägge länderna kan 
man konstatera att de svenska anläggningarna erhåller en större elintäkt per förbränt ton avfall. 
Värdet på värmen varierar mellan olika fjärrvärmesystem med i genomsnitt är värmeintäkten 
större i Sverige.  
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Figur 17.  Energiutvinning [MWh/ton] från avfallsförbränning fördelat på el och värme i Norge år 2006.   

 

Avfallsförbränning vid fjärrvärmeproduktion  

Av figur 18 framgår det att avfallsförbränningen i Norge står för en klart större andel av fjärrvär-
meproduktionen (33 procent) jämfört med i Sverige (13 procent). Samtidigt är fjärrvärmesyste-
men mycket mer utbyggda i Sverige jämfört med i Norge. I figuren framgår det att fjärrvärmen i 
Sverige står för 25 procent av det totala uppvärmningsbehovet, att jämföra med fyra procent i 
Norge. Totalt sett innebär detta att möjligheten för en expansion av avfallsförbränning är mer 
gynnsam i Sverige, där man kan fortsätta expansionen inom de befintliga fjärrvärmesystemen. I 
Norge däremot, krävs att man i större utsträckning arbetar med att bygga ut fjärrvärmesystemen 
för att kunna tillgodogöra sig värmeproduktionen från ny avfallsförbränning. Samtidigt är det 
dock inte sagt att all expansion av avfallsförbränning i Norge måste föregås av en utbyggnad av 
fjärrvärmenäten. Omkring tio procent av dagens fjärrvärmeproduktion i Norge utgörs av fossila 
bränslen och omkring 25 procent utgörs av elpannor och värmepumpar. Dessa bränslen bör till 
viss del kunna ersättas av avfall. 
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Figur 18.  Andelen avfall som används som bränsle i fjärrvärmesystemen samt fjärrvärmens marknadsandel av 
värmemarknaden år 2005. 
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