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Avfall Norges innspill til statsbudsjettet 2019 
 
Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls– og gjenvinningsbransjen med over 200 
medlemmer fra privat og offentlig sektor. 
 
 
Kapittel 14.3.4 Energiforsyning og oppvarming  
CO2-utslipp fra avfallshåndtering 
 
Regjeringen signaliserer at den vurderer å innføre en forbrenningsavgift eller innlemme 
anleggene i kvotemarkedet.  
 
I dag frigjøres det omtrent 1,7 millioner CO2 fra avfallsbehandling med energigjenvinning. 
Rundt 40% av utslippene stammer fra avfall med fossilt opphav, for det meste i form av 
plast. Energigjenvinning av avfall som ikke kan kildesorteres er med på å sikre høy kvalitet 
på resirkulerte råvarer. I tillegg er det med på å produsere fjernvarme og reduserer behovet 
for kostbare nettinvesteringer. 
 
Avfall Norge mener at en forbrenningsavgift hverken fremmer materialgjenvinning 
eller er med på å redusere klimautslippene.  
 
Over 80% av avfallet som energigjenvinnes i norske anlegg er konkurranseutsatt og prisen 
settes i et Nord-Europeisk marked. En avgift vil derfor ikke gi økte priser på avfall til 
forbrenning, men kostnadene må bæres av avfallsanleggene selv.  
 
En CO2-avgift eller kvoteplikt vil ha minimal styringseffekt på avfallet, og svært liten effekt 
på klimagassutslipp fra avfallshåndteringen. Den tidligere avgiften på forbrenning, som 
inneholdt en CO2-komponent, ble fjernet i 2010 av de samme årsakene og 
konkurransesituasjonen med svenske anlegg. I Sverige anbefaler en offentlig utredning å 
ikke innføre CO2-avgift på avfallsforbrenning. 
 
Avfall Norge mener at det mest effektive virkemiddelet for å redusere klimagassutslippene, 
er å sørge for at mindre fossilt avfall går til forbrenning. Regjeringens planlagte krav til 
utsortering av plast er derfor et riktig virkemiddel. Miljødirektoratet oppgir selv at dette 
tiltaket vil gi 374 000 tonn netto reduserte CO2-utslipp. Det bør også utredes tiltak for økt 
utsortering av andre typer avfall med fossilt opphav, som tekstiler, møbler og 
bygningsavfall. 
 
Avfall Norge ber Stortinget vurdere alternative tiltak for å redusere klimautslippene fra 
avfallshåndtering, og mener bransjen bør inviteres til dialog. 
 
 
  

 



  
 
Programkategori 12.20 Kapittel 1420 Miljødirektoratet 
Post 71 Marin forsøpling 
 
Avfall Norge støtter forslaget om å styrke arbeidet med å forebygge og rydde opp i marin 
forsøpling nasjonalt, men etterlyser en presisering om at kostnadene knyttet til håndtering 
av det innsamlede avfallet blir finansiert.  
 
I ryddeaksjoner som i dag støttes av ordningen som forvaltes av Miljødirektoratet oppstår 
det usikkerhet omkring dekning av kostnader for avfallshåndtering. I ytterste konsekvens 
kan dette føre til at innsamlet marint avfall ikke blir håndtert. 
 
Det er viktig at avfallsselskapene får dekket sine kostnader for behandling av innsamlet 
herreløst marint avfall. Avfall Norge ber derfor Stortinget presisere at midlene under post 71 
også skal dekke kostnader til avfallshåndtering. 
 
 
Programkategori 12.20 ENOVA 
 
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 344 millioner kroner. Avfall Norge 
mener at dette er positivt, men etterlyser et mandat for å kunne støtte utbygging av 
nødvendig infrastruktur for fylling av biogass.  
 
Overgangen fra fossile til klimanøytrale energibærere innen transportsektoren har kommet 
godt i gang. Norske biogassanlegg produserer i dag bærekraftig biogass og biogjødsel fra 
avfall som gir omtrent 90% kutt i klimagasser i dag - med potensial på over 150% kutt - 
samtidig som det bidrar til et bærekraftig landbruk og lokal verdiskaping. Med ny teknologi 
er det nå både flytende biogass og flere kjøretøy for langveis tungtransport tilgjengelig i 
markedet. 
 
I tråd med Stortingets og Regjeringens uttalte mål og strategier for biogass er det nå svært 
viktig å etablere nødvendig infrastruktur for fylling av biogass - både trykksatt og flytende. 
 
Avfall Norge mener derfor det er viktig at ENOVA får et tydelig mandat til å støtte 
infrastruktur til fylling av biogass for å styrke markedet for biogass til kollektivtrafikk, 
avfallstransport, tungtransport og skipsfart. 
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