
Høring av forslag til gjennomføring av EUs reviderte kvotedirektiv -  

forslag til endringer i klimakvoteloven og klimaforskriften   

 

Vi referer til Miljøverndepartementets høringsbrev av 22.desember 2011 med referanse 

201104257. Borregaard henviser til Norsk Industris høringssvar og ønsker ytterligere å 

kommentere punkt 3.1.4 i høringsnotatet fra MD angående CO2 utslipp fra forbrenning 

av avfall. Vi viser også til utredning fra Klif til MD datert 06.05.2011 med referanse 

2010/1412.  

 

Vi må se utredningen fra Klif i sammenheng med høringsnotatet og spørsmålet om å 

opte inn avfallsforbrenning. Vi er ikke kjent med om hele eller deler av utredningen fra 

Klif er tatt til følge av MD. Våre kommentarer går på inndeling i samforbrenning og 

avfallsforbrenning samt spørsmålet om å opte inn avfallsforbrenning.  

 

Samforbrenning/ avfallsforbrenning   

Vi vil særlig peke på at metoden Klif har foreslått for inndeling av avfalls-

forbrenningsanlegg i samforbrenningsanlegg og avfallsforbrenningsanlegg er uheldig.  

 

Klif har foreslått å dele inn anlegg etter hvem energien leveres til. Dermed blir noen 

anlegg omfattet av kvoteplikt og andre ikke dersom disse ikke optes inn. Alle anlegg 

konkurrerer om husholdningsavfallet og må ha like vilkår. Alle anlegg som brenner 

husholdningsavfall må defineres som avfallsforbrenningsanlegg. Argumenter for dette 

er likebehandling i et marked der alle konkurrerer om avfallet, utfordringer med måling 

og kontroll av CO2 utslipp fra slike anlegg samt at forbrenningsanlegget har svært små 

muligheter til å gjøre noe med brenselets sammensetning. Det kan argumenteres for at 

alle anlegg som brenner husholdningsavfall har til hensikt å behandle avfall. 

Kommuner er avhengig av alle forbrenningsanlegg for å håndtere husholdningsavfall 

om forbudet mot deponering av brennbart biomateriale skal møtes.  

  

Opte inn avfallsforbrenning   

Borregaard mener at argumentasjonen for å opte inn avfallsforbrenning ikke holder. 

Husholdningsavfall er konkurranseutsatt i Norge og Norden, det er avfallsbesitter altså 

kommunene som helt og holdent styrer anbudskonkurransene om husholdningsavfall. 

Avfallsforbrenningsanleggene er henvist til å gi anbud på det som blir tilbudt. Det er 

altså ingen mulighet for forbrenningsanlegg å styre innholdet i brenselet. Begrunnelsen 

for å opte inn avfallsforbrenningsanlegg holder ikke.  

 

Det er svært viktig at vi ikke innfører særnorsk regler for neste periode da norske 

anlegg allerede sliter i forhold til konkurransen om avfallet fra Sverige. Det er også 

viktig at alle avfallsforbrenningsanlegg som brenner husholdningsavfall behandles likt.   
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