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Det norske kvotesystemet for 2008–2012 – 
høringsuttalelse fra Avfall Norge 

 
 
Vi viser høringsnotat utsendt fra Miljøverndepartementet 15.03.2007. 
 
Avfall Norge er en interesseorganisasjon for kommuner og interkommunale avfallsselskaper. 
Avfall Norge organiserer i dag ca. 95% av landets kommuner enten direkte eller via et 
interkommunalt avfallsselskap. I tillegg har Avfall Norge vel 50 assosierte medlemmer. De aller 
fleste anlegg for forbrenning av avfall er medlem i Avfall Norge. 
 
Avfall Norge registrerer at anlegg som forbrenner avfall fortsatt ikke er en del av kvotesystemet. 
Dette er i tråd med det som er valgt for resten av Europa. Kvoteordningen innføres heller ikke for 
energiproduksjon der det i dag betales CO2 avgift. 
 
Avfall Norge vil påpeke at CO2 avgiften etter økningen på statsbudsjettet for 2007 er langt høyere 
enn for kvotepliktige utslipp. Samtidig har anlegg som forbrenner avfall liten mulighet til å 
påvirke mengden CO2 som slippes ut fra anlegget. Det er heller ikke i sluttbehandlingsavgiften 
lagt opp til en kobling mellom faktiske utslipp av CO2 og den avgift anleggene skal betale. Dette 
gjør at avgiften i dag verken gir incitamenter til endringer i håndtering av avfall, eller bidrar til å 
redusere klimautslippene fra avfallsforbrenningsanleggene. Tvert imot subsidierer i dag avfall med 
fornybar energiinnhold forbrenning av fossilt avfall gjennom at avgiften legges på hele 
avfallsmengden. 
 
Gjennomsnittlig har forbrenningsanleggene andre utslippskostnader som er større enn CO 2 
avgiften som annen industri slipper. Dette er et paradoks fordi myndighetene i andre 
sammenhenger har gitt sterke signaler om utvikling av alternativ energi herunder fjernvarme.  
Avfallsforbrenning har de fleste steder vært grunnlaget for utvikling av fjernvarme i Norge.  
 
Vi ber derfor departementet om å vurdere denne delen av både klima- og avfallspolitikken for å 
kunne utvikle virkemidler som kan stimulere til reduserte klimautslipp fra avfallsbehandlingen.  
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I vår høringsuttalse til loven den 13. august 2004 påpekte vi at det er uheldig at departementet 
fortsatt bruker begrepet kommunalt avfall. Begrepet er misvisende og er tatt ut av all annen bruk 
både i lovverket og i statistikkføring. Vi ber derfor pånytt departementet oppdatere sitt eget 
begrepsbruk. 
 
Vi viser for øvrig til høringsuttalelse gitt av Norsk Fjernvarme. 
 
 
 
Med hilsen 
For Avfall Norge 
 

       
 

 
 
Håkon M. Dahl       Håkon Jentoft 
Direktør        Rådgiver 
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