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Eierstruktur og finansiering: 

• Kommunale eiere der anlegget drives på bakgrunn av enerett og dermed underlagt forurensingslovens 
prinsipp om selvkost – formål (ikke-økonomisk aktivitet)

• Skiller mellom avfall omfattet av eneretten (selvkostvirksomheten) og næringsavfall (markedsaktivitet) – selvkostregelverket 
danner grunnlag for behandlingskostnad («gatefee») av matavfall, avløpsslam

• Inntekter fra salg av gass, gjødsel og jordprodukter mv 
• Er omfattet av anskaffelsesregelene (offentlig myndighet/offentligrettslig organ)
• Privat eierskap er utelukket (eller begrenset) 
• Kan søke om offentlig støttemidler fra Enova

• Privat eierskap / kommersielt samarbeid kommuner og private (økonomisk aktivitet)
• Konkurranseregelverket gjelder
• Anskaffelsesreglene gjelder ikke
• Kommuner kan delta som «privat markedsinvestor» 
• Kan søke om offentlig støttemidler - fra f.eks. Innovasjon Norge/Enova o.l.
• «Gatefee» basert på det markedet vil betale 
• Inntekter fra salg av gass, gjødsel og jordprodukter mv 

• Delt virksomhet (økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet) 



Hvor mye næringsavfall kan kommunene ta 
imot?

Utgangspunktet i norsk rett er at det offentlige kan drive med næringsvirksomhet i stat og 
kommune – ubegrenset.

Anskaffelsesregelverket regulerer når det offentlige inngår kontrakt med eget rettssubjekt for å 
løse en offentlig oppgave:

• Enerett – ingen begrensning i å håndtere næringsavfall

• Utvidet egenregi  og Offentlig samarbeid – setter en begrensning til i gjennomsnitt 20% av 
total omsetning/aktivitet over tre år og kan måles f.eks i antall tonn eller omsetning



Oversikt over regelverk knyttet til finansiering 
og kapasitetsutnyttelse i kommunale anlegg

• Forurensingsloven §34 og Avfallsforskriften kap 15 om selvkost (husholdningsavfall)

• Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg og forurensingsforskriften av 1.6.2004 
(selvkost) (kloakk/slam/avløp)

• Kommuneloven 2018 om selvkost (kap 15 i kraft 1.1.2020) og ny selvkostforskrift med 
høringsfrist 9.8.2019 (ikke vedtatt) 

• Miljødirektoratets veileder om beregning av kommunale avfallsgebyr (Selvkostveileder) 
M-258 

• Kommunal- og Regionaldepartementets selvkostveileder  



Kryssubsidiering

Konkurranseloven §11 om misbruk av dominerende stilling

Kryssubsidiering er vanlig og lovlig ved salg av flere ulike produkter og tjenester  
- f.eks.  

- v/introduksjon av nye produkter i markedet

- når man møter konkurranse osv

Problemstillingen oppstår når den som kryssubsidierer misbruker en 
dominerende stilling for å hindre konkurranse



Selvkostregelverket – monopolregulering som 
hindrer kryss-subsidiering

Selvkostdefinisjon: «den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å 
produsere en bestemt vare eller tjeneste.»

Husholdningsavfall: Forurensingsloven §34 og avfallsforskriften §15-3 forbyr «omvendt 

kryssubsidiering»  - «forurenser betaler prinsippet» forbyr økonomisk overføring av inntekter fra 
næringsaktivitet til selvkostvirksomheten

Avløpshåndtering – brukerne av tjenesten bør bære kostnadene (selvkost), men kommunene er ikke 
pålagt full kostnadsdekning. «Omvendt kryssubisidiering» er tillatt.

Avfallsforskriften §15-4 – krav til separat regnskap. Selger kommunene avfallstjenester i markedet, 
skal kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenester i 
markedet fordeles forholdsmessig.



Konkurransetilsynet om kryssubsidiering på 
avfallssektoren

Konkurranseloven §11 om misbruk av dominerende stilling - Konkurransetilsynets uttalelser

Kombinasjonen av monopol og konkurranse kan lede til kryssubsidiering fra skjermet virksomhet (husholdningsavfall) og 
konkurranseutsatt marked (næringsavfall). Dette kan muliggjøre kryssubsidiering mellom skjermet og konkurranseutsatt 
virksomhet, samt konkurranseskadelig underprising i det konkurranseutsatte markedet.

«Konkurransetilsynet mener i utgangspunktet at det er positivt at offentlige selskaper konkurrerer med private selskaper. Det 
kan bidra til at den offentlige bedriften utnytter sine ressurser bedre, for eksempel ved å utnytte kapasitet som ellers ville 
stått ledig, noe som kan komme alle dets kunder til gode. Lave priser der hvor det offentlige selskap møter konkurranse er ikke 
i seg selv ulovlig, men tvert i mot en helt legitim respons på konkurransen fra private selskaper om å vinne kunder. Men dersom 
den offentlige aktøren setter en så lav pris at private aktører ikke er i stand til å konkurrere, kan det være misbruk av dominans 
og dermed forbudt i henhold til konkurranseloven §11.»

«Det sentrale vurderingskriteriet er om selskapet har opptrådt i det konkurranseutsatte markedet på en måte som er 
tapsbringende».  (Konkurransetilsynets vedtak om organisering av BIR, 2005):

Dekkes merkostnadene ved en tjeneste er kontrakten ikke tapsbringende

- Gatefee kan settes lavere for næringsavfall enn selvkost, så lenge det ikke er tapsbringende



EØS-avtalens art 61 om offentlig støtte

Fem vilkår som alle må være oppfylt for at det skal være offentlig støtte:

• Støtten er gitt av statsmidler 
• Mottaker driver økonomisk aktivitet (foretak) i et marked
• Støtten utgjør en økonomisk fordel  
• Støtten begunstiger enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer eller tjenester 

(selektivitet)
• Støtten virker konkurransevridende og er egnet til å påvirke samhandelen mellom 

EØS-landene (grenseoverstigende aktivitet)

Økonomisk «fordel» kan være en fordeling av nettokostnader, der det er en blanding 
av økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet og den kommersielle delen ikke betaler 
sin forholdsmessige andel av faste kostander  



Offentlig støtte - unntak
EØS-art 61 gjelder kun ved grenseoverstigende aktivitet i EU/EØS området 

Avfallshåndtering er vanligvis ikke lokal (men grenseoverskridende) og kan omfattes av 
EØS-avtalens støtteregler

Selvkostvirksomhet er ikke-økonomisk aktivitet og ikke omfattet av støtteregeverket

Økonomisk «fordel» kan være en fordeling av nettokostnader, der det er en 
blanding av økonomisk og ikke-økonomisk virksomhet og den kommersielle 
delen ikke betaler sin forholdsmessige andel av faste kostnader  

Kryss-subsidiering – prisen i et markedssegment blir lavere fordi noen kostnader 
belastes et annet markedssegment 

Markedsaktør prinsippet – krav om at det offentlige opptrer som en privat 
investor når man opererer i et marked for å kunne unntas fra offentlig støtte 
regelverket

- krav om lønnsom investering og avkastning



Offentlig støtte og kostnadsfordeling:
EU Kommisjonens (ikke rettslig bindende) tolkningsuttalelse om infrastruktur: 

“If an infrastructure is used for both economic and non-economic activities, public funding for its construction 
will fall under the State aid rules only insofar as it covers the costs linked to the economic activities”

206. If an entity is engaged in economic and non-economic activities, Member States have to ensure that the 
public funding provided for the non-economic activities cannot be used to cross-subsidize the economic activities. 
This can notably be ensured by limiting the public funding to the net cost (including the cost of capital) of the 
non-economic activities, to be identified on the basis of a clear separation of accounts.

207 If, in cases of mixed use, the infrastructure is used almost exclusively for a non-economic activity, the 
Commission considers that its funding may fall outside the State aid rules in its entirety, provided the economic 
use remains purely ancillary, that is to say an activity which is directly related to and necessary for the 
operation of the infrastructure, or intrinsically linked to its main non-economic use. 

“Ancillary economic activities must remain limited in scope, as regards the capacity of the infrastructure”

Note: Utnyttelse av 20% restkapasitet av infrastruktur kan falle utenfor 
statsstøttereglene 

Uklar rekkevidde



Rettsutviklingen – fra Von der Fehr rapporten «på 
like vilkår»(2005) til Hjelmengrapporten (2018) 

NI Klage til ESA – eneretter til Ecopro og Returkraft (ESA lukket saken i 2012)

- Egen sak om offentlig støtte (påstander om kryssubsidiering) og ESA vedtak av 
27.3.2013 slo fast at det norske selvkostregelverket muliggjorde kryssubsidiering
- Denne saken førte til et nytt kap. 15 i avfallsforskriften (2015) og endring i 
skatteloven om kommuners skatteplikt for håndtering av næringsavfall 

- ESA sak om skattefritak og konkursforbud i det offentlige - «Hjelmeng utvalgets 
rapport» 2018 om «Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører» ble 
sendt på høring – flertallsforslag om krav til lovfesting av alminnelig skatteplikt,  
markedsaktørprinsippet og krav om fullfordelte kostnader  

- KS FOU rapport 4.12.2018 i forhold til samfunnsøkonomiske konsekvenser og Oslo 
Economics delrapport publisert 5.10.2019 (del 1 rapport)



Pressemelding fra regjeringen om OE-
delrapport:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forste-rapport-om-hjelmeng-
utvalget-klar/id2672499/

«Rapporten bekrefter det jeg hele tiden har sagt. Økonomisk aktivitet i 
offentlig sektor er svært begrenset og det er lite som tilsier at det 
kommer store endringer. Fra norsk side er det viktig at en eventuell ny 
regulering ikke går lenger enn det som er helt nødvendig. Det må også 
gi samfunnsøkonomiske gevinster, sier næringsminister Torbjørn Røe 
Isaksen.»



Avfallsforskriften kap. 15 

Formål: Hindre ulovlig støtte og kryss-subsidiering  

Selvkostveileder (ikke rettslig bindende) og forskrift (rettslig bindende)

• Forskriften gjelder for beregning av avfallsgebyr for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall i kommunen.

• Kommunen skal ikke ha fortjeneste på slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall 
skal inngå i beregningen av avfallsgebyret.

• Kommunen skal ha separat regnskap for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. 

• Alle kostnader ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal dekkes over avfallsgebyret. Dersom kommunen også selger 
avfallstjenester i markedet, skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenestene som 
selges i markedet fordeles forholdsmessig.



Forholdsmessig kostnadsfordeling

§15-4 ..:skal de kostnadene som er felles for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall og for avfallstjenestene som selges i 

markedet fordeles forholdsmessig.

• Miljødirektoratets veileder (ikke rettslig bindende): M-258/2014

• Anbefaler fordeling av felles nettokostnader ut ifra faktisk bruk, slik at nettokostnadene fordeles etter tonnasje ut ifra den prosentvise 
andelen henholdsvis lovpålagt aktivitet og kommersiell aktivitet utgjør.  

• Sitat fra veileder:

«Denne fordelingsnøkkelen vil være særlig godt egnet til å fordele felles kostnader ved den kapasiteten som er i bruk, men vil også være godt egnet til å 
fordele kostnader knyttet til en eventuell ubenyttet kapasitet i for eksempel et avfallsbehandlingsanlegg. 

«Det kan tenkes at det finnes andre nøkler enn etter faktisk bruk for fordeling av felleskostnader og –inntekter som også gir en forholdsmessig fordeling av 
felles nettokostnader i tråd med de aktuelle regelverkene. I så fall må det dokumenteres at fordelingsnøkkelen vil medføre en kostnadsfordeling som er i 
tråd med selvkostprinsippet i avfallsforskriften § 15-3 jf. forurensningsloven § 34, og at den ikke vil innebære ulovlig kryssubsidiering til fordel for den 
kommersielle aktiviteten. Valg av fordelingsnøkkel må i tillegg være transparent». 

• Problem: fordelingsnøklene kan føre til at kommersiell aktivitet blir ulønnsom og føre til uutnyttet kapasitet (=høyere selvkostpris)



Konkurransetilsynets høringsuttalelse til 
Hjelmengrapporten: 

Konkurransetilsynet advarer mot en tolkning av statsstøttereglene og 
markedsaktørprinsippet som hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme 
investeringer og forskjellsbehandler private og offentlige aktører:

• Uttalelser om kryss-subsidiering – bruk av merkostnader kontra fullfordelte kostnader -
utnyttelse av stordrifts- og samdriftsfordeler og utnyttelse av restkapasitet

• Støtteregelverk og konkurranseregelverket kan virke mot hverandre

Konkurransetilsynet mindre opptatt av kryssubsidiering og mer opptatt av at det 
ikke må legges konkurranseskadelige restriksjoner på offentlig virksomhet og 
forskjellsbehandling mellom offentlig og privat virksomhet 



Konkurransetilsynets høringsuttalelser i hhv 2014 (Meyer) og 2018 (Sørgaard)

Konkurransetilsynet advarer mot en tolkning av statsstøttereglene og 
markedsaktørprinsippet som hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme 
investeringer og forskjellsbehandler private og offentlige aktører:

• Uttalelser om kryss-subsidiering – bruk av merkostnader kontra fullfordelte 
kostnader -utnyttelse av stordrifts- og samdriftsfordeler og utnyttelse av 
restkapasitet

• Støtteregelverk og konkurranseregelverket kan virke mot hverandre

Konkurransetilsynet er ikke positiv til å bli et nasjonalt håndhevingsorgan for 
statsstøttereglene

Anno 2018 Høringsuttalelse til Hjelmeng –
rapporten:

Anno 2014: Høringsuttalelse til kap 15 i 
avfallsforskriften (selvkostforskriften)

«Det er viktig at en offentlig aktør står overfor 
samme mulighetsområdet til å utnytte slike 
stordrifts- og samdriftsfordeler som en privat 
aktør…Arbeidsgruppen viser i den sammenheng til 
kommersiell utnyttelse av restkapasitet i 
kjernevirksomheten. Her skiller imidlertid 
arbeidsgruppen mellom restkapasitet som er av 
midlertidig og av permanent karakter, og viser til at 
for restkapasitet av permanent karakter bør 
muligheten for å avhende kapasiteten i markedet 
vurderes. Konkurransetilsynet vil i den sammenheng 
vise til at dersom et slikt salg medfører at stordrifts-
og samdriftsfordeler går tapt, vil det å avhende 
permanent restkapasitet ikke nødvendigvis være 
samfunnsøkonomisk lønnsomt.»

Konkurransetilsynet er opptatt av at konkurransen i 
markedet mellom offentlige og private aktører skjer 
på mest mulig like vilkår. Det vil bidra til sunne 
konkurranseforhold og effektiv utnyttelse av 
samfunnets ressurser. Tilsynet har i svar på høring om 
forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som 
utfører avfallstjenester i et marked gitt uttrykk for at 
de formålstjenlige tiltakene som er foreslått av ESA er 
positive da vi mener at de vil bidra til å hindre 
kryssubsidiering og konkurranseskadelig adferd».

- Krav om fullfordelte kostnader, regnskapsmessig skille 
og skatteplikt



Kapasitetsutnyttelse i kommunale anlegg: 

• Fortsatt rettslig uavklart om utnyttelse av restkapasitet og 
kostnadsallokering

• Hovedformål å håndtere husholdningsavfall – fordeling av 
kapitalkostnader ved prisfastsettelsen i markedet:

Gatefee: 
Selvkostkalkyle:
Kapital og driftskostnader (fullfordelte kostander)
- Husholdningsavfall (matavfall)
- Slam
- Evt. Kommunalt næringsavfall

Gatefee:
Restkapasitet 
næringsavfall 
Merkostnad ved 
mottak av:
- Matavfall fra 

restauranter, 
kafeer, 
butikker

- Husdyrgjødsel
- Fiskeslo



Kapasitetsutnyttelse i kommunale anlegg

• Formål både å håndtere husholdningsavfall (selvkost) og næringsavfall 
og/eller husdyrgjødsel - mulig fordeling av kapitalkostnader:

Gatefee:
«Permanent kapasitet»

( krav til fullfordelte kostander)
N næringsavfall
- Matavfall fra restauranter, 

kafeer, butikker
- Husdyrgjødsel
- Fiskeslo

Selvkostregnskap/selvkostkalkyle:
Kapital og driftskostnader (fullfordelte 
kostander)
- Husholdningsavfall (matavfall)
- Slam
- Evt. Kommunalt næringsavfall fra 

kommunale institusjoner (matavfall) 

Gatefee:
Restkapasitet –
«midlertidig»:
Næringsavfall 
Merkostnadsprinsipp
:
- Matavfall fra 

restauranter, 
kafeer, butikker

- Husdyrgjødsel
- Fiskeslo



Oppsummering

Kommunale virksomheter kan drive økonomisk virksomhet og selvkostvirksomhet i et 
biogassanlegg

• Støtteregelverk og konkurranseregelverket kan virke mot hverandre

• Utnyttelse av restkapasitet i anlegg og prinsipper for kostnadsallokering i forhold til 
støtteregelverket er rettslig uavklart, men er det en tilknytning og krever samme ressurser som 
den ikke-økonomiske aktiviteten kan det falle utenfor statstøttereglene

Hva er formålet med aktiviteten? 

Viktig å definere kapasiteten forut for investeringer og ta høyde for avfallsvekst, (befolkningsvekst, 
utsorteringsgrad mv.)

Husholdningskunder skal ikke finansiere investeringer i anlegg med formål å produsere biogass 
basert på husdyrgjødsel (permanent kapasitet), men kan dekke faste kostnader der det er bruk av 
restkapasitet.



Takk for oppmerksomheten!
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