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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Bakgrunn og problemstilling 

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Avfall Norge og gir en statusbeskrivelse av 
situasjonen for norske anlegg for energiutnyttelse av avfall1. Rapporten er utarbeidet av THEMA 
Consulting Group i samarbeid med Vista Analyse. 

Bakgrunnen for oppdraget er en stor bekymring i bransjen om at de rådende rammebetingelsene 
og konkurranseforholdene i det norske avfallsmarkedet vil svekke energigjenvinningsselskapenes 
muligheter til å drive på en måte som møter de overordnede samfunnsmessige målene for 
virksomheten. 

Prosjektet har tre deler. I den første delen gir vi en oppdatert historisk beskrivelse av hvordan 
reguleringen av avfallsbransjen har utviklet seg siden 2006. Dernest går vi gjennom den 
økonomiske og markedsmessige situasjonen for energigjenvinningsselskapene med utgangspunkt 
i innsamlede regnskapsdata og en spørreundersøkelse. Til sist gjør vi en analyse av hvilke 
virkninger de rådende konkurranseforholdene kan få for materialgjenvinning og nasjonale og 
internasjonale klimamål.   

Historisk tilbakeblikk på utviklingen av bransjens rammebetingelser 

Hovedprinsippene for norsk avfallspolitikk følger strategien i EUs rammedirektiv. Målene for norsk 
avfallspolitikk er: 

 Lavere vekst i avfallsmengdene enn i økonomien: Utviklingen i generert mengde avfall skal 
være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten. Denne målsetningen er ikke oppnådd. 

 Mer avfall til gjenvinning. Materialgjenvinning og energiutnyttelse sees under ett i norske 
målsetninger. Målet om 80 prosent gjenvinning var overoppfylt i 2011. Norske myndigheter 
har ikke definert et eget mål for hvor stor andel av avfallet som skal materialgjenvinnes. 

 Forsvarlig håndtering av farlig avfall: Farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå 
til gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Samtidig skal vi 
redusere mengden farlig avfall som oppstår. 

For å realisere disse målene har norske myndigheter gjennomført flere endringer i ramme-
betingelsene: 

 2004: Endring i forurensningsloven om ansvar knyttet til avfallets opprinnelse. 
Lovendringen reduserte kommunenes ansvar til innsamling og behandling av avfall fra 
husholdningene. For alt øvrig avfall (næringsavfall) er avfallsbesitter selv ansvarlig for 
forsvarlig håndtering. 

 2009: Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall. I årene før forbudet ble implementert 
kom det politiske signaler om at det var nødvendig å bygge opp norsk alternativ 
behandlingskapasitet 

 2010: Avvikling av forbrenningsavgiften2. Denne avgiften ble fjernet blant annet på 
bakgrunn av at Sverige fjernet en tilsvarende avgift samme år. 

Ved implementering av de oven nevnte virkemidlene, ble det gitt signaler fra myndighetene om 
behovet for å bygge opp norsk behandlingskapasitet, herunder energiutnyttelse. Dette fremkommer 
både i et brev fra SFT til Miljøverndepartementet i forkant av innføringen av deponiforbudet og i 
veilederen for dispensasjoner fra deponiforbudet. Både virkemidlene og signalene fra 

                                                

1 Heretter kalt energigjenvinningsanlegg 

2 Det formelle navnet er Sluttbehandlingsavgift til forbrenning. 
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myndighetene har vært kraftige incentiver for etablering av ny norsk kapasitet for energigjenvinning 
av avfall. I årene 2006-2009 ble det fattet investeringsbeslutninger om nye energigjenvinnings-
anlegg og/eller kapasitetsutvidelser i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Hamar, Ålesund, 
Sarpsborg, Fredrikstad og Stavanger-området. Planlagte prosjekter etter 2009 er ikke realisert.  

Den økonomiske og markedsmessige situasjonen for norske energigjenvinningsanlegg 

Med utgangspunkt i regnskapsinformasjon har vi anslått at samlede investeringer i energi-
gjenvinningsanlegg for avfall var på om lag 8 milliarder kroner ved utgangen av 2012. En stor del 
av disse investeringene har kommet etter 2006 og investeringene er i all hovedsak foretatt av 
kommuner eller offentlig eide selskaper. 

Avfall har i økende grad blitt en råvare for energiproduksjon både nasjonalt og internasjonalt. Siden 
deponiforbudet ble innført i 2009, har konkurransen i avfallsmarkedet økt betydelig. Svenske 
energigjenvinningsanlegg har en stor overkapasitet og tilbyr gjennom avfallsmeglere å motta avfall 
fra norske kommuner til svært lave priser. Det såkalte «svenskesuget» i markedet oppstod blant 
annet fordi finanskrisen i 2008-2009 førte til et dramatisk fall i avfallsmengdene, særlig i Sverige. 
Dette sammenfalt med at store norske avfallsmengder kom på markedet som følge av deponi-
forbudet. Etterspørselen i Sverige er også i større grad drevet av behovet for å skaffe rimelig energi-
kilder enn basert på inntjening fra mottaksgebyret.  Norske anlegg har på sin side isolert sett en 
underkapasitet i forhold til det innenlandske norske avfallsmarkedet, jfr. figuren nedenfor. 

Avfall til energiutnyttelse og forbrenningskapasitet i Sverige og Norge 

 

Kilde: PROFU (2011), Avfall Sverige, SSB, Avfall Norge, MDIR 

Kommuner og deres hel- eller deleide renovasjonsselskaper har etter visse kriterier i anskaffelses-
regelverket anledning til «å tildele enerett» på behandling av avfall til energigjenvinningsanlegg som 
i hovedsak er offentlig eid og der behandlingen av dette avfallet drives iht selvkostregelverket. I 
slike tilfeller forplikter eierkommunene seg til å levere sitt restavfall til de anleggene som har fått en 
slik enerett. Energigjenvinningsanleggene skal kreve mottaksgebyrer beregnet på basis av 
selvkostprinsippet. 

Mottaksgebyret for næringsavfall og konkurranseutsatt husholdningsavfall er markedsstyrt. Det 
betyr at energigjenvinningsanleggene må konkurrere om dette avfallet. Svenske anlegg har hatt 
ledig kapasitet og har funnet det økonomisk lønnsomt å tilby avfallsforbrenning til priser som ligger 
langt under selvkost for norske anlegg. Det har ført til et sterkt press på de konkurranseutsatte 
mottaksgebyrene også i Norge. Mens mottaksgebyrene for det konkurranseutsatte avfallet ligger i 
gjennomsnitt rundt 500 kroner pr. tonn i Norge gir selvkostkalkylene mottaksgebyrer helt opp mot 
17003 kroner pr. tonn. Denne prisstrukturen gir en svært store prisforskjeller mellom innbyggerne i 
kommuner som har investert i energigjenvinningsanlegg og kommuner som ikke har gjort det. 

                                                

3 Høyeste registrerte mottaksgebyr for 2013 ligger på 1350 kroner pr. tonn. 
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Figuren nedenfor viser gjennomsnittlige mottaksgebyrer i perioden 2010 – 2012 for henholdsvis 
husholdningsavfall og konkurranseutsatt næringsavfall for de anleggene som omfattes av 
regnskapsrapporteringen. Den viser den store forskjeller i mottaksgebyr mellom konkurranseutsatt 
og ikke konkurranseutsatt avfall. Figuren viser også at mottaksgebyrene på næringsavfall er under 
press, mens mottaksgebyrene på husholdningsavfall er på oppadgående.    

Mottaksgebyr for husholdningsavfall og næringsavfall fra 2010 til 2012 

 

Kilde: Regnskapsdata 

Regnskapsrapporteringen viser videre at selskapene i gjennomsnitt har gått i regnskapsmessig 
balanse i årene 2010 - 2011, men har en svak kapitalavkastning sammenlignet både med 
konkurrerende avfallsbedrifter i Sverige og med tilsvarende virksomheter i Norge. Mens totalkapital-
rentabilitet ligger på rundt 1,8 prosent i Norge, ligger tilsvarende tall på 3,5 prosent i Sverige. 
Rentabiliteten som beregnes er et gjennomsnitt for 7 anlegg hvorav noen behandler selvkostavfall. 
Det betyr at eventuelle ulikheter i rentabilitet mellom håndteringen av konkurranseutsatt og ikke 
konkurranseutsatt avfall ikke fremkommer. Hvordan rentabiliteten varierer avhenger av forskjeller i 
mottaksgebyrer og prinsippene for fordeling av de faste kostnadene mellom konkurranseutsatt og 
ikke konkurranseutsatt avfall.    

Den nåværende inntjeningen vil ikke kunne forsvare de verdiene som er investert i 
energigjenvinningsanlegg. Med utgangspunkt i dagens pris- og kostnadssituasjon har vi beregnet 
at nåverdien av de syv bedriftene vi har innsamlet regnskapsdata for tilsvarer 74 prosent av den 
bokførte totalkapitalen i balansen. Basisberegningen er illustrert med den grønne søylen i 
diagrammet nedenfor. For å kunne forvare verdiene i balansen må den gjennomsnittlige inn-
tjeningen øke med minst 20 prosent. 

Bokført kapital sammenlignet med nåverdien av fremtidig inntjening
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Kilde: Regnskapsdata 

Konsekvenser for klimautslipp  

Vi har sammenlignet klimagassutslipp ved energigjenvinning fra avfall i Norge og Sverige både ved 
en gjennomsnittsbetraktning og ved en marginalbetraktning. Dette er oppsummert i figurene under. 
Klimagassutslipp per produsert energienhet fra avfall er vist med grønn søyle der begge tar 
utgangspunkt i en energiutnyttelsesgrad på 77 prosent. På den svenske søylen har vi imidlertid lagt 
inn en linje som viser klimagassutslipp ved en energiutnyttelse opp til 97 prosent. I en 
gjennomsnittsbetraktning vil dermed klimagassutslippene fra svenske energigjenvinningsanlegg 
være lavere enn fra norske anlegg dersom energiutnyttelsesgraden er høyere enn 77 prosent. 

I en marginalbetraktning tar vi utgangspunkt i hva som vil være alternativt brensel til avfall ved 
fjernvarmeproduksjon. Alternativt brensel er i større grad fornybart i Sverige enn i Norge, i en 
marginalbetraktning vil det dermed være høyere klimabesparelser ved forbrenning av avfall i Norge 
enn i Sverige selv ved en energigjenvinningsgrad på 97 prosent i svenske anlegg.  

Klimagassutslipp i Norge Klimagassutslipp i Sverige 

  

I tillegg kommer lavere klima- og miljøbelastning med mindre tungtransport mellom Norge og 
Sverige. En økning i transportavstand på 500 km som følge av transport av avfall til Sverige i stedet 
for energiutnyttelse på det nærmeste norske anlegget gir et tilleggstap på mellom 24 og 50 kg CO2 
per tonn avfall avhengig av om vi tar hensyn til returlast eller ikke. Økt veitransport har en rekke 
andre ulemper som for eksempel svevestøv, støy, veislitasje m.m.  

Den største klimagevinsten ved energiutnyttelse av avfall er unngått deponering av avfallet. Vi har 
beregnet en klimagevinst ved å forbrenne avfall, selv uten energiutnyttelse, til 845 kg CO2-ekv per 
tonn avfall. Det vil dermed være en stor klimagevinst ved å importere avfall til energiutnyttelse i 
Norge og Sverige fra land der alternativet er deponering. 

En avfallsfraksjon har derimot større klimautslipp ved forbrenning enn deponering, nemlig plast. 
Det er også klimagevinster forbundet med materialgjenvinning av plast ved at en unngår utslipp til 
produksjon av ny plast. En utsortering av plast og materialgjenvinning av plast framfor energi-
utnyttelse av plastfraksjonen av avfallet vil dermed ha store klimagevinster.  

Konsekvenser for materialgjenvinning  

Organisering og valg av avfallshåndtering og sorteringsløsninger i en kommune er i stor grad en 
politisk beslutning. For hver enkelt kommune kan miljø, klima og kostnadskrav veies opp mot 
hverandre i en beslutningsprosess for hvordan avfallet skal håndteres. Valget mellom energi-
utnyttelse og materialgjenvinning, herunder biologisk behandling av husholdningsavfallet i norske 
kommuner vil derfor påvirkes av hvor stor kostnadsforskjellen er mellom disse to alternativene – 
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særlig dersom energiutnyttelse anses som en relativt god miljøløsning. Lave kostnader til energi-
utnyttelse vil dermed redusere incentivet til materialgjenvinning i norske kommuner uten egen 
forbrenningskapasitet. Det samme vil gjelde for næringsavfall. Reduserte priser på energiutnyttelse 
gjør det mindre økonomisk lønnsomt å sortere ut hos avfallsbesitter og andre aktører langs 
verdikjeden. 

For kommuner med en eierandel i energigjenvinningsanlegg er det en økonomisk utfordring at 
mottaksgebyrene for avfall på anbud er lave. Materialgjenvinning vil redusere det avfallsvolumet 
som kan prises til selvkost og erstatte det med lavere priset konkurranseutsatt avfall.  Tiltak for å 
øke materialgjenvinningen vil dermed gi kommunene en ekstrakostnad i tillegg til kostnaden ved 
utsortering og materialgjenvinning. Lave mottaksgebyrer på konkurranseutsatt avfall til energi-
utnyttelse vil dermed også redusere incentivet til materialgjenvinning i norske kommuner med egen 
forbrenningskapasitet. 

Foreløpig ser vi at det er en begrenset andel av de kommunale avfallsselskapene som har endret 
kildesorteringssystemet på grunn av økonomisk lønnsomhet ved energiutnyttelse.  
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1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 

1.1 Bakgrunn 

Avfall, som i tidligere tider utelukkende ble sett på som et helse- og miljøproblem, blir i økende grad 
betraktet som en energi- og materialressurs. Samtidig kan all type behandling av avfall føre til miljø- 
og helsemessige utfordringer. Behandlingen av avfall er derfor gjenstand for en forholdsvis 
omfattende regulering, og avfallsmarkedet styres i stor grad av politiske rammevilkår. Viktige 
endringer i bransjens rammevilkår det siste tiåret er deponiforbudet, bortfall av forbrenningsavgiften 
og støtte til fjernvarmeanlegg og avfallsbasert el-produksjon.  

I årene 2006-2009 ble det fattet investeringsbeslutninger om nye forbrenningsanlegg og/eller 
kapasitetsutvidelser i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Hamar, Ålesund, Sarpsborg, 
Fredrikstad og Stavanger-området. Beslutningene ble fattet i visshet om at det var ønskelig å bygge 
ut norsk kapasitet slik at Norge over tid kunne ta hånd om eget avfall under noenlunde stabile 
rammebetingelser.  Avfallsmarkedet har imidlertid endret seg fra å være et nasjonalt norsk til å bli 
et regionalt, norsk-svensk, og etter hvert et internasjonalt, europeisk marked. Norske 
energigjenvinningsanlegg sliter nå med en svekket inntjening og lønnsomhet. Perspektivene for 
bransjens utvikling i årene som kommer er usikre og med de rådende rammebetingelsene og 
konkurranseforholdene er det fare for at norske forbrenningsanlegg vil møte alvorlige økonomiske 
problemer. 

1.2 Rapportens oppbygging 

Oppdragets problemstilling er tredelt: 

 Først gjennomgår vi utviklingen i avfallsbransjens rammebetingelser fra 2006 og fram til i 
dag. (Kapittel 2) 

 Deretter analyserer vi konkurranseforholdene i avfallsmarkedet og den økonomiske 
situasjonen for norske avfallsbedrifter (Kapittel 3) 

 I og med at miljøaspektet er viktig for avfallshåndtering, ser vi på klimautslipp ved ulike 
måter å håndtere avfallet på (Kapittel 4) 

 Til slutt gjøres en vurdering av hvilke implikasjoner de nåværende konkurranseforholdene 
kan ha for materialgjenvinning (Kapittel 5) 

Prosjektet, som er finansiert av Avfall Norge, er ledet av THEMA Consulting Group, og 
gjennomføres i samarbeid med Vista Analyse. 
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2 UTVIKLINGEN AV RAMMEBETINGELSER FOR NORSK 
ENERGIUTNYTTELSE 

I dette kapitlet gir vi et historisk tilbakeblikk på utviklingen i relevante rammevilkår for norsk 
energiutnyttelse av avfall fra begynnelsen av 2000-tallet frem til i dag. Endringene i rammevilkår og 
de politiske signaler som er gitt i forbindelse med disse er viktige for å forklare utviklingen både i 
etterspørselen etter forbrenningskapasitet og tilbudet av slik kapasitet.  

Fra å først og fremst ha vært et helse- og miljøproblem ses avfall i økende grad som en ressurs 
som kan og bør utnyttes. Samtidig kan all type behandling av avfall føre til miljø- og helsemessige 
utfordringer. Behandlingen av avfall er derfor gjenstand for en omfattende regulering, og 
avfallsmarkedet styres i stor grad av politiske rammevilkår. Samtidig er anleggene en integrert del 
av energibransjen som også er omfattet av reguleringer. 

Avfallsmarkedet har endret seg vesentlig de siste årene drevet av flere faktorer. De viktigste er 
endringer i de politiske rammevilkår (virkemidler) og den økonomiske utviklingen. Generelt kan en 
si at flere av virkemidlene, herunder deponiforbudet for nedbrytbart avfall, bortfall av 
forbrenningsavgiften og støtte til fjernvarmeanlegg, har bidratt til å øke forbrenningskapasiteten i 
markedet. Samtidig har den økonomiske utviklingen med utspring i finanskrisen i 2008/2009, bidratt 
til at avfallsmengdene ikke har økt i samme takt som tidligere. Nedenfor ser vi nærmere på de 
politiske rammevilkårene som har påvirket forbrenningsmarkedet. 

2.1 EUs rammedirektiv for avfall 

Norsk avfallspolitikk er til stor grad styrt av EUs rammedirektiv for avfall (Rammedirektivet for avfall 
(Direktiv 2008/98/EC on waste), WFD), og det er derfor nyttig med en kort innføring i relevante deler 
av dette direktivet. WFD setter opp et juridisk rammeverk for håndteringen av avfall, og omfatter 
alle typer avfall, med unntak av radioaktivt avfall, utrangerte eksplosiver, fekalier, avløpsvann, 
animalske biprodukter og avfall fra mineralnæringen. Avfall defineres som et stoff eller gjenstand 
som eieren kasserer, avser eller er pålagt å kassere. Direktivet etablerer et hierarki som beskriver 
foretrukket behandlingsalternativ, i prioritert rekkefølge:  

 Avfallsreduksjon/-forebygging: Det fremste målet er å redusere avfallsmengden, og at 
veksten i avfallsmengdene er lavere enn den økonomiske veksten. Strengt tatt er ikke dette 
et behandlingsalternativ, ettersom det omhandler produkter mv. før de blir avfall. WFD 
definerer avfallsreduksjon (waste prevention) som tiltak som gjennomføres før et stoff, 
materiale eller produkt har blitt avfall, og som følgelig reduserer mengden generert avfall. 

 Ombruk: Ombruk betyr at gjenstanden brukes på nytt, eventuelt i modifisert stand. 
Direktivet prioriterer behandlingsmåten ”forberedelse til ombruk”. 

 Materialgjenvinning: utnyttelse av avfallet på en slik måte at materialet beholdes helt eller 
delvis. Inkl. kompost fra matavfall (biogjødsel) 

 Annen gjenvinning: i denne kategorien finner en forbrenning med energiutnyttelse og 
prosessering til biogass. Disse behandlingsmåtene kan  erstatte bruk av elektrisitet, olje og 
gass til oppvarming og andre drivstoffer i transportsektoren, og kan også bidra til at helse- 
og miljøskadelige stoffer tas ut av kretsløpet.  

 Sluttbehandling: omfatter deponering og destruksjon, dvs. forbrenning som ikke oppfyller 
kravene til energiutnyttelse. 
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Figur 1: Avfallshierarkiet 

 

Kilde: Miljøverndepartementet (2013) 

WFD åpner for muligheten til å velge behandlingsalternativer lenger ned i avfallshierarkiet, men 
slike beslutninger bør være basert på livsløpsvurderinger (LCA-analyser). Ifølge den gjeldende 
norske avfallsstrategien er avfallshierarkiets prinsipper i tråd med norsk avfallspolitikk, men med 
tillegget om at norske myndigheter i valget mellom ulike tiltak og behandlingsformer skal legge 
”samfunnsøkonomiske vurderinger og prinsippet om «føre var» til grunn”. Dette kan føre til at 
avfallshierarkiet fravikes i enkelttilfeller som følge av tekniske, økonomiske og miljømessige 
hensyn. 

Noen sentrale deler av rammedirektivet er: 

 Rådsdirektiv 1999/31/EC om deponering av avfall hvor hensikten er å forhindre eller 
redusere negative effekter fra deponering av avfall. Direktivet pålegger medlemsstatene å 
minimere mengden organisk avfall til 75prosent i 2006, 50 prosent i 2009 og 35 prosent i 
2016, og å behandle avfallet før det deponeres. Direktivet definerer også avfall som ikke 
kan deponeres, og setter opp et system for driftskonsesjoner for deponier.  

 Direktiv 2000/76/EC om forbrenning av avfall som stiller strikte driftskrav og tekniske krav til 
forbrenningsanlegg, for å forhindre eller redusere luft, vann og jordforurensning. 
Forbrenningsanlegg for avfall krever konsesjoner, og utslippsgrenser introduseres for 
stoffer til luft og vann. 

 Forordning Nr 1013/2006 om handel med avfall som har til hensikt å styrke, forenkle og 
spesifisere kontrollmekanismene for handel med avfall, for å redusere miljøbelastningen. 
Forordningen spesifiserer hvilken dokumentasjon som må følge med og hvilke 
sikkerhetstiltak som må implementeres ved handel med avfall mellom land. Systemet skal 
ta hensyn til prinsippene for selvforsyning, nærhet og samtykke før transporten skjer.  

 

Avfallsstrategien fra Miljødirektoratet har ikke oppgitt noe samlet mål for materialgjenvinning versus 
energiutnyttelse. 
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2.2 Norske rammevilkår 

2.2.1 Målsetninger i norsk avfallshåndtering 

Hovedprinsippene for norsk avfallspolitikk følger strategien i EUs rammedirektiv. Målene for norsk 
avfallspolitikk er: 

 Lavere vekst i avfallsmengdene enn i økonomien: Utviklingen i generert mengde avfall skal 
være vesentlig lavere enn den økonomiske veksten, og mengden avfall til sluttbehandling 
skal reduseres i tråd med hva som er et samfunnsøkonomisk og miljømessig fornuftig 
nivå.I perioden 1995-2011 har avfallsveksten vært 39 prosent og veksten i BNP 41 prosent. 
Målsetningen om avfallsreduksjon er dermed ikke oppnådd i Norge (Miljøvern-
departementet, 2013). 

 Mer avfall til gjenvinning: Mål om at mengden avfall som går til gjenvinning skulle være 75 

prosent i 2010, med en videre opptrapping til 80 prosent. Her har måloppnåelsen så langt 
vært god, med nærmere 87 prosent gjenvinning i 2011. Målet er å vri avfallsstrømmen mot 
mer miljøvennlige behandlingsformer hvor materialene eller energien som ligger i avfallet 
kan utnyttes og erstatte jomfruelige materialer eller andre energibærere. Mengden avfall 
som går til gjenvinning skal øke i tråd med det som er et samfunnsøkonomisk og miljøvist 
fornuftig nivå. Materialgjenvinning og energiutnyttelse er sett under ett i disse tallene. 
Norske myndigheter har ikke definert et eget mål for hvor stor andel av avfallet som skal 
materialgjenvinnes.  

 Forsvarlig håndtering av farlig avfall: farlig avfall skal tas forsvarlig hånd om, og enten gå til 
gjenvinning eller være sikret tilstrekkelig nasjonal behandlingskapasitet. Samtidig skal vi 
redusere mengden farlig avfall som oppstår. 

Figur 2 på neste side viser at andelen av samlet avfall som materialgjenvinnes har økt noe de siste 
årene. Per 2011 ble 39 prosent av den norske avfallsmengden materialgjenvunnet. Samtidig har 
andelen materialgjenvinning fra husholdningsavfall blitt redusert fra 44 prosent i 2008 til 40 prosent 
i 2011 (Miljødirektoratet, 2013), dvs. at det er næringsavfallet som i økende grad material-
gjenvinnes. Det har også vært en vekst i energiutnyttelsen, og i 2011 ble 29 prosent av den totale 
avfallsmengden i Norge energigjenvunnet4. 

                                                

4 Dette tallet omfatter eksport av avfall til enegiutnyttelse 
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Figur 2: Avfallsmengde i Norge fordelt på behandlingsmåte 

 

Kilde: Miljøverndepartementet (2013) 

I Miljøverndirektoratet sin avfallsstrategi er det oppgitt at materialgjenvinningen kan økes for flere 
fraksjoner med positivt miljøresultat. En utredning gjennomført av Mepex i 2013 viser et realistisk 
potensial for å øke mengden materialgjenvinning av plast med ca 74.000 tonn, noe som gir både 
redusert miljøutslipp (inkludert 180.000 tonn CO2 ekvivalenter) og være samfunnsøkonomisk 
lønnsomt (Miljødepartementet, 2013).  

Også en større andel av byggeavfallet kan materialgjennvinnes. Myndighetene vil konsekvens-
utrede om skjerpede krav til utsortering kan øke materialgjenvinningsgraden i byggeavfall fra 
dagens 50 prosent til 70 prosent. 

Som nevnt ovenfor legger norske myndigheter i prinsippet avfallshierarkiet til grunn i avfalls-
politikken, med et mål om å behandle avfall høyest mulig oppe i hierarkiet. 

2.2.2 Endringer i rammevilkår for avfallshåndtering 

Viktige endringer i norske virkemidler på avfallsområdet de siste årene omfatter: 

 Endring av ansvarsforhold for avfallshåndteringen i 2004 

 Forbud mot deponering i 2009 

 Avvikling av forbrenningsavgift i 2010 
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Endring i forurensningsloven om ansvar for ulike avfallsfraksjoner 

I 2004 ble forurensningsloven endret slik at kommunene bare er ansvarlige for å samle inn og 
behandle avfall fra egne innbyggere (husholdningsavfallet). For alt øvrig avfall (næringsavfall) er 
avfallsbesitter ansvarlig for forsvarlig håndtering. Denne endringen medførte at mengden avfall som 
prises etter selvkostprinsippet ble redusert, og at en større andel av avfallet ble konkurranseutsatt.5 
Endringen har da også vært viktig for veksten i avfallsmarkedet siden 2004, med stadig flere aktører 
og økt konkurranse. I kommuner med egen behandlingskapasitet konkurrerer anleggene i dag med 
private avfallsaktører og behandlingsanlegg i andre land (Sverige) om behandling av deler av 
næringsavfallet og om behandling av husholdningsavfall fra kommuner som ikke selv har egen 
kapasitet til å behandle dette avfallet.  

Forbud mot deponering av nedbrytbart avfall  

I 2009 ble et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall implementert. Forbudet omfatter blant 
annet papir, tre, våtorganisk avfall og slam, og innebærer i praksis at blandet avfall fra hus-
holdninger og tjenesteytende næringer ikke kan deponeres. Avfallsforskriften gir mulighet til å gi 
midlertidige dispensasjoner fra deponiforbudet. 

I brev av 25. januar 2006, fra SFT til Miljøverndepartementet, i forbindelse med SFTs ”Strategi for 
nedbrytbart avfall – regelverk for deponiforbud for nedbrytbart avfall” står det: 

For å gjennomføre dette forbudet må det bygges opp en betydelig kapasitet innen 
alternative behandlingsformer for nedbrytbart avfall.(...)Vi viser til at det allerede i dag er en 
betydelig eksport av avfall til energiutnyttelse i Sverige, og at det i den grad det er tilgjengelig 
kapasitet i Sverige i 2009 sikkert vil bli benyttet som en buffer inntil egen kapasitet til energi- 
eller materialgjenvinning er på plass.  

I SFTs veileder til dispensasjon (ta-2463) nevnes det at det kan ta tid å bygge ut den nødvendige 
alternative behandlingskapasiteten ved innføring av deponiforbudet. Kommuner og avfallsselskap 
som ikke allerede før forbudet trådte i kraft hadde etablert alternativ kapasitet, kunne derfor i en 
overgangsfase få midlertidige tillatelser til deponering av nedbrytbart avfall. Midlertidige 
dispensasjoner kunne gis når ”det foreligger konkrete planer om annen behandling i inn- eller utland 
for avfallet fra et fastsatt tidspunkt og det er overveiende sannsynlig at avfallet vil bli gjenstand for 
denne behandlingen innen 2013”. 

I forbindelse med innføringen av deponiforbudet drøftet Miljø- og energikomiteen på Stortinget 
mulige konsekvenser for avfallsforbrenning. Følgende er hentet fra Innst. S. nr. 60 - 2008 – 2009: 

Ifølge SFT vil et deponiforbud medføre behov for utvidelse av alternativ behandlings-
kapasitet for biologisk nedbrytbart avfall med om lag 800 000 tonn avfall per år. Bransje-
organisasjonen Avfall Norges oversikt over kjente og planlagte anlegg for biologisk 
behandling og energiutnyttelse av restavfall viser at kapasiteten på langt nær vil dekke 
behovet for alternativ behandling etter innføring av deponiforbudet. Resultatet kan bli stor-
stilt eksport av blandet kommunalt avfall til våre naboland. Sverige og Danmark mottar 
allerede i dag store mengder avfall til energiutnyttelse fra Norge. Dagens ramme-
betingelser for avfallsbehandling med energiutnyttelse er ikke konkurransedyktige for å 
sikre en tilstrekkelig kapasitet i Norge. 

                                                

5 Selvkost er den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. For tjenester som borgerne er 

forpliktet til å benytte seg av (som renovasjonstjenester) kan ikke kommunen ta ut en større kostnad enn beregnet selvkost for den 
aktuelle tjenesten. 
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Forslagsstillerne mener at et deponiforbud, i tillegg til å redusere metanutslippene fra 
deponier, bør utnyttes til å dra i gang en storstilt satsing på avfallsbasert energiproduksjon 
i Norge. Deponiforbudet bør bli en utløsende faktor for utvidelse av kapasiteten for 
energiutnyttelse, utsortering, biologisk behandling og materialgjenvinning av avfall i 
Norge. Da trengs det mer konkurransedyktige rammebetingelser på en rekke områder. 
Avfallspolitikken er knyttet tett opp til andre politikkområder, og tilrettelegging for en mer 
miljøvennlig avfallshåndtering krever derfor er tett samarbeid over departementsgrensene 
og god dialog med avfallsbransjen. 

… 

Stortinget ber Regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av norsk avfallspolitikk i lys 
av klimautfordringene, og fremme sak for Stortinget med forslag til forbedring av ramme-
betingelsene for miljøvennlig avfallshåndtering. Saken bør blant annet inneholde: 

 forslag til forbedring av rammebetingelsene for kildesortering, materialgjenvinning, 
energiutnyttelse og biologisk behandling (biogass) 

 tiltak for økt utbygging av infrastruktur for industrivarme/fjernvarme 

 en kritisk gjennomgang av dagens avgiftsregime med forslag til omlegging av 
sluttbehandlingsavgiften i tråd med klimapolitiske målsettinger 

 forslag til utvidet bruk av produsentansvar, spesielt innen håndtering av farlig avfall 

 vurdering av enerett for behandling av avfall som et virkemiddel for å bygge opp 
nødvendig behandlingskapasitet i Norge 

 vurdering av kvoteregulering eller eksportforbud for blandet kommunalt avfall 

… 

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til 
å gjøre slikt vedtak: Dokument nr. 8:129 (2007–2008) – representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, May-Helen Molvær Grimstad og 
Ingebrigt S. Sørfonn om helhetlig gjennomgang av avfallspolitikken og bedring av ramme-
betingelsene for miljøvennlig avfallshåndtering i Norge – vedlegges protokollen. 

I svaret fra Miljøverndepartementet på innstillingen fra komiteen pekes det bl.a. på at forbudet mot 
deponering i seg selv vil være en drivkraft for utbygging av ny behandlingskapasitet, og at man vil 
komme tilbake til hvorvidt det er behov for ytterligere virkemidler for å øke norsk behandlings-
kapasitet, og om det er behov for å begrense eksporten av blandet avfall til naboland. 

Avvikling av forbrenningsavgiften.  

I perioden 2002-2010 var forbrenning av avfall pålagt en avgift basert på størrelsen på utslippene. 
Denne avgiften ble avviklet oktober 2010 bl.a. grunnet at utslipp ved avfallsforbrenning reguleres 
gjennom strenge krav til maksimale utslippsmengder og fordi konkurransesituasjonen for avfalls-
anleggene som var forventet å bli forverret i og med at Sverige også avviklet sin forbrenningsavgift 
oktober 2010. Det er gjennomført en foreløpig evaluering av bortfallet av forbrenningsavgiften, se 
Mepex (2011). Konklusjonene i denne evalueringen er at det er for tidlig å se noen klare effekter av 
bortfallet. Bortfallet ser ikke ut til å ha påvirket mengden avfall som eksporteres til Sverige og heller 
ikke konkurransesituasjonen mellom energiutnyttelse og materialgjenvinning. Bortfallet av avgiften 
ser ut til å være reflektert i mottaksgebyren, men samtidig kan ikke Mepex vise om nedgangen i 
mottaksgebyret kun skyldes bortfall av avgiften eller om konkurransesituasjonen i markedet også 
spiller en vesentlig rolle.  
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2.2.3 Energi fra avfall har vært viktig i utviklingen av fjernvarme 

Fjernvarme utgjør fortsatt en liten andel av energileveransen i Norge, men fjernvarmeleveransene 
har økt betydelig siste 10 år. Størstedelen av fjernvarmeforbruket er i tjenesteytende sektor, se 
figuren under.  

Figur 3: Forbruk av fjernvarme i ulike forbrukergrupper. 1991-2012.GWh 

 

Kilde: SSB 

Økt bruk av fjernvarme har vært en ønsket politikk fra norske myndigheter for å fase ut bruk av 
oljekjeler uten å øke presset på kraftsystemet i topplastperioder. Kombinerte oppvarmingsløsninger 
i bygg med både olje- og elkjeler representerer en fleksibilitet i kraftsystemet som nå er i ferd med 
å bli faset ut. En overgang til fjernvarme vil bidra til å fase ut oljekjeler og samtidig opprettholde 
fleksibilitet i systemet. 

Enova gir investeringsstøtte for å fremme utviklingen av fjernvarme, noe som er en viktig årsak til 
den veksten vi har sett i bruk av fjernvarme de siste ti årene. Også andre reguleringer har stor 
betydning for fjernvarmeutviklingen. Tilknytningsplikten ble innført i 1986 for å sikre det økonomiske 
grunnlaget for bygging og drift av fjernvarme. Senere er det også innført indirekte krav om 
vannbåret varmeanlegg i bygg. Formuleringer om maksimalprising for fjernvarme har vært uendret 
lenge, med en justering av praksis og tolkning i slutten av 2012.  

Det aller meste av energi gjenvunnet fra avfall i Norge og Sverige går til fjernvarmeproduksjon, men 
noe går også til dampproduksjon i industri og er i noen tilfeller kombinert med elproduksjon.  
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Kapasiteten på avfallsforbrenning i Sverige tre ganger så høy som i Norge. Også volumet i fjern-
varmeproduksjon er betydelig høyere og totalt volum i fjernvarmeleveranser er rundt ti ganger større 
i Sverige enn i Norge, se Figur 4. 

Disse sammenligningene viser også at avfall utgjør størst andel av fjernvarmeproduksjonen i Norge. 
Energiutnyttelse fra avfall utgjorde 43 prosent av fjernvarmeleveransene i Norge mot 19 prosent i 
Sverige i 2012.  Avfall brukes som energikilde i fjernvarme i de største byene som Oslo, Bergen, 
Trondheim og Stavanger.  

 

 

Figur 4: Produksjon av fjernvarme fra ulike energikilder 

 

Kilde: SSB og Svensk fjernvarme 

 

2.3 Vurdering 

Implementering av de oven nevnte virkemidlene, sammen med de signaler som ble gitt fra 
myndighetene i denne forbindelse, har til sammen vært kraftige incentiver for å etablere ny norsk 
energigjenvinningskapasitet. I årene 2006-2009 ble det fattet investeringsbeslutninger om nye 
energigjenvinningssanlegg og/eller kapasitetsutvidelser i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, 
Hamar, Ålesund, Sarpsborg, Fredrikstad og Stavanger-området. Energi produsert fra avfall er en 
svært viktig innsatsfaktor i norsk fjernvarme og til norsk industri. Samlet er det investert 7-8 
milliarder i ny kapasitet, se også omtale i kapittel 3. Alle investeringer er foretatt av kommuner eller 
offentlige eide selskap. Planlagte prosjekter etter 2009 er ikke realisert.  
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3 ØKONOMISK STATUS FOR NORSKE ENERGIGJENVINNINGSANLEGG 

Formålet med dette kapittelet er å beskrive den økonomiske situasjonen for norske energi-
gjenvinningsanlegg for avfall pr. i dag. Datagrunnlaget bygger på to undersøkelser. Den ene 
omfatter regnskapsdata fra i alt syv aktører som samlet sett representerer rundt regnet 2/3 av den 
samlede forbrenningskapasiteten i Norge pr. utgangen av 2013. Den andre er en spørreunder-
søkelse blant kommunale avfallsselskaper, der Avfall Norge har innhentet data om hvordan avfallet 
håndteres og hva kommunene betaler i mottaksgebyr både i Norge og Sverige. 57 selskaper har 
respondert på denne undersøkelsen. 

3.1 Investeringer i norske energigjenvinningsanlegg  

SSB har ikke statistikk som gjør at vi kan hente ut investeringstall for norske energigjenvinning-
sanlegg. Vi har derfor anslått investeringene med utgangspunkt i regnskapsdataene.   

Ved utgangen av 2010 var anleggskapitalen i energigjenvinningsanleggene i vårt utvalg er bokført 
til 4,1 milliarder kroner.  De syv energigjenvinningsanleggene, som utvalget består av, står for 67 
prosent av avfallsvolumet som går til energiutnyttelse i Norge, For å komme fram til samlede 
investeringer må vi legge til historiske avskrivninger. Hovedtyngden av anleggene i utvalget har blitt 
bygget ut etter 2006, dvs. etter at deponiforbudet ble annonsert. Vi har ikke regnskapstall for denne 
perioden, men anslår avskrivninger for de anleggene som inngår i utvalget for årene 2006-2010 til 
0,5 milliarder kroner.  I årene 2011 og 2012 ble det investert ytterligere om lag 1 milliard kroner, slik 
at de totale investeringen kommer opp i 5,6 milliarder ved inngangen til 2013. Det gir et bransjetall 
for investeringer på rundt 8 milliarder kroner. Vi forutsetter da at utvalget er representativt for 
bransjen.  

Figur 5. Bokført anleggskapital for 7 energigjenvinningsanlegg ved utgangen av 2010 og 
investeringer i 2011 og 2012.   

 

Kilde: Regnskapsdata 

 

3.2 Eksport og import av avfall 

Avfall har i økende grad blitt en handelsvare. Etter at deponiforbudet ble innført i 2009, må 
kommuner uten egne forbrenningsanlegg levere restavfallet til forbrenning i andre kommuner, eller 
eksportere avfallet til forbrenning i andre land.  Norge har også en viss avfallsimport. Importen var 
i 2012 på bare 69.000 tonn, mens eksporten var på hele 1,35 millioner tonn, som hovedsakelig går 
til Sverige. 
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Figur 6 viser hvordan eksporten til Sverige har utviklet seg mellom 2009 og 2012. Den viser en 
markert økning av eksporten fram til 2011, mens den har gått noe tilbake i 2012. Denne endringen 
kan i teorien ha flere forklaringer: 

 De norske energigjenvinningsanleggene har vunnet flere anbud som følge av å tilby en pris 
på energigjenvinning som kan konkurrere med svenske aktører 

 Nedgangen i eksporten i 2012 kan ha sammenheng med lageroppbygging og en mild 
vinter i Sverige.  

 

Figur 6: Avfallseksport til Sverige6 

 

Kilde: Miljødirektoratet (2014) 

3.3 Prising av avfall 

Den prisen som energigjenvinningsanleggene i Norge kan ta for å motta og forbrenne avfall, vil vi 
heretter kalle for mottaksgebyr7.  

Kommuner og deres hel- eller deleide renovasjonsselskaper har etter visse kriterier i anskaffelses-
regelverket anledning til «å tildele enerett» på behandling av avfall til energigjenvinningsanlegg som 
i hovedsak er offentlig eid og der behandlingen av dette avfallet drives iht selvkostregelverket. I 
slike tilfeller forplikter eierkommunene seg til å levere sitt restavfall til de anleggene som har fått en 
slik enerett. Energigjenvinningsanleggene kan kreve mottaksgebyrer beregnet på basis av 
selvkostprinsippet. 

Mottaksgebyret for næringsavfall og ikke-enerettstildelt husholdningsavfall er markedsstyrt. Det 
betyr at forbrenningsanleggene må konkurrere om dette avfallet.  Som vist i figur 6 har avfalls-
eksporten til Sverige økt sterkt. Svenske anlegg har hatt ledig kapasitet og har funnet det 
økonomisk lønnsomt å tilby avfallsforbrenning til priser som ligger langt under selvkost for norske 
anlegg. Det har ført til et sterkt press på de konkurranseutsatte mottaksgebyrene også i Norge.  

Figur 7 viser de mottaksgebyrer som norske kommuner betaler for avfall levert til egne energi-
gjenvinningsanlegg sammenlignet med markedsstyrte gebyrer i henholdsvis Norge eller Sverige. 
Dataene er hentet fra spørreundersøkelsen. De gule stolpene viser volumveide gjennomsnittstall, 

                                                

6 Vi bruker Miljødirektoratets definisjon på sluttbehandling: Omfatter deponering og destruksjon uten energiutnyttelse 

7 Gate fee er et annet navn som brukes for mottaksgebyr. Mottaksgebyr kalles også av og til for pris for levering av avfall eller 
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mens de blå strekene visere variasjonen i mottaksgebyrene innenfor de ulike kategoriene. Figuren 
viser for det første at mottaksgebyrene som norske avfallseksportører betaler i Sverige lå på under 
400 kroner pr. tonn i gjennomsnitt, mens de konkurranseutsatte mottaksgebyrene i Norge ligger på 
litt over 500 kroner pr tonn i gjennomsnitt. Årsaken til at norske anlegg har et noe høyere mottaks-
gebyr for det konkurranseutsatte avfallet er lavere transportkostnader. Mottaksgebyrgene som 
kommunene oppgir for avfall levert til anlegg med enerett ligger i snitt på vel 900 kroner pr tonn, 
mens enkelte kommuner betalte helt opp i 1350 kroner pr. tonn.   

Figur 7. Mottaksgebyrer for avfallsforbrenning betalt av norske kommuner i 2013  

 

Kilde: Spørreundersøkelse 

I Figur 8 viser vi de totale kostnadene for å levere avfall i 2013, dvs. summen av mottaksgebyrer 
og transportkostnader pr. tonn. Den viser i snitt en noe høyere totalkostnad pr. tonn for det 
konkurranseutsatte avfallet som leveres til Sverige. Volumet som gjennomsnittet bygger på utgjør 
imidlertid bare 10 prosent av det volumet som eksporteres Sverige, slik at tallene er meget usikre 
anslag på gjennomsnittet. Det er også store forskjeller mellom totalkostnadene for det konkurranse-
utsatte avfallet som selges både til norske og svenske anlegg.  
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Figur 8. Mottaksgebyr og transportkostnader for avfall levert fra norske kommuner. 2013 

 

Kilde: Spørreundersøkelse 

Ulike transportavstander bidrar til regionale forskjeller i den totale kostnaden som norske aktører 
betaler for å levere avfall.  

Regionale forskjeller i mottaksgebyrene er dokumentert i (Mepex 2012), jfr. Tabell 1. Denne 
fordelingen stemmer godt over ens med de dataene vi kan hente fra spørreundersøkelsen.   

 

Tabell 1: Estimerte mottaksgebyrer i 2011 

Region  Kr per tonn 

Vest- og Midt-Norge 600-700 

Østlandet 400-500 

Sverige 200-400 

Kilde: Mepex (2012) 
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Energigjenvinningsanleggene har to hovedsakelige inntektskilder: mottak av avfall til forbrenning 
og salg av el-kraft og varme.  

Vi har i forrige avsnitt presentert hva kommunene betaler i mottaksgebyrer for å levere avfall til 
forbrenning til norske og svenske anlegg i 2013. I dette avsnittet presenterer vi mottaksgebyrer og 
volumtall for perioden 2010 – 2012, med utgangspunkt i innsamlede regnskapsdata fra norske 
energigjenvinningsanlegg. Figur 9 viser utviklingen i mottaksgebyret i gjennomsnitt for selskapene 
i vårt utvalg. Det gjennomsnittlige mottaksgebyret var 1117 og 523 kroner pr. tonn i 2012 for 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Kommunen har eget
energigjenvinningsanlegg
(egenregi og tildelt med

enerett)

Kommunen leverer til
energigjenvinning et annet
sted i Norge (via anbud)

Kommunens avfall leveres til
anlegg i Sverige/utlandet (via

anbud)

NOK/tonn 
avfall Mottaksgebyr og transportkostnader



THEMA-Rapport 2014-13: Status for energiutnyttelse av avfall i Norge      

 

Side 

20   THEMA Consulting Group 

Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo 

www.thema.no 

henholdsvis husholdningsavfall og næringsavfall8. Forskjellen har primært bakgrunn i selvkost-
prising for husholdningsavfall.   

Figur 9. Mottaksgebyr for husholdningsavfall og næringsavfall fra 2010 til 2012 

  

Kilde: Regnskapsdata 

Figur 10 viser volumet avfall som er håndtert i de anleggene som inngår i vår analyse. Den viser 
en stigende trend, særlig for næringsavfallet som inkluderer husholdningsavfall på anbud.  

Figur 10. Avfallsforbrenning fordelt på husholdningsavfall og næringsavfall. 

 

Kilde: Regnskapsdata 

Figur 11 viser utviklingen i inntektene fra henholdsvis husholdningsavfall og næringsavfall sammen-
holdt med volumutviklingen. Den viser en inntektsoppgang for begge kategorier avfall. Som figuren 
illustrerer skyldes at volumet har økt kraftig med bygging av ny kapasitet. Returkraft økte med 60 
000 tonn fra 2010 til 2011; EGE økte med over 100 000 tonn; Eidsiva kom inn med 70 000 tonn og 
Forus II kom med 55 000 tonn, begge i 2011. Økte gebyrer på avfall som prises til selvkost kan 
også forklare noe av oppgangen, som også kommer fram i figuren. 

                                                

8 Næringsavfall omfatter i denne sammenhengen alt konkurranseutsatt avfall. 
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Figur 11. Mottaksinntekter og volum fra husholdningsavfall og næringsavfall fra 2010 til 
2012.  

 

Kilde: Regnskapsdata 

Energigjenvinningsanleggene produserer varme til fjernvarmeanleggene, damp til industrien og 
kraft til nettet. Det kommer klart frem i Figur 12 at varmeleveransene står for hoveddelen av 
inntektene fra energisalget blant selskapene i vårt utvalg.   På landsbasis sto kraft for 13 % av 
samlet energiproduksjon som ble solgt til kunde i 2012.  

I 2012 var inntektene fra varmesalg og kraftsalg på henholdsvis 340 og 85 millioner kroner. 
Inntektsoppgangen her har også sammenheng med at ny kapasitet er satt i drift. 

 

 

 

Figur 12. Totale driftsinntekter fra energisalg fra 2010 til 2012 

 

Kilde: Regnskapsdata 
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3.4.2 Økonomisk resultat 

I Figur 13 er inntektene og kostnadene fremstilt per tonn avfall i 2012. Mottaksgebyrer er den største 
inntektsposten. Flere av anleggene i Norge er satt i drift de seneste årene og dermed er 
avskrivninger en betydelig kostnadspost. Driftsresultatet etter avskrivninger men før finans-
kostnader lå i 2012 på 18 millioner i gjennomsnitt, mens resultat før skatt var 12 millioner kroner.   

Figur 13. Gjennomsnittlig regnskapsmessig resultat per tonn avfall i 2012  

 

Kilde: Regnskapsdata 

Ser man på utviklingen de siste 3 årene så har det totale driftsresultatet økt, mens resultat før skatt 
er stabilt og lavt. Økningen i driftsresultatet skyldes først og fremst at flere anlegg er tatt i bruk. 
Forskjellen i utviklingen i driftsresultatet sammenlignet med utvikling i resultatet før skatt skyldes en 
betydelig økning i finanskostnadene. Aggregert over perioden var resultat før skatt svakt negativ.  

Figur 14. Utvikling i driftsresultat og resultat før skatt,  2010 - 2012 

 

Kilde: Regnskapsdata 

3.4.3 Lønnsomhet 

For å regne ut lønnsomheten er det brukt nøkkeltallet totalkapitalrentabilitet som viser forholdet 
mellom driftsresultat og totalkapitalen.   I ser man at totalkapitalrentabiliteten har ligget under 2 
prosent i 2011 og 2012, jfr. Figur 15.  Til sammenligning var NVEs referanserente i 2012 4,25 
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en avkastning på kapitalen på 5,2 prosent. Over tid må totalkapitalrentabiliteten være minst lik 
avkastningskravet til eiere og långivere.  

Rentabiliteten som beregnes er et gjennomsnitt for 7 anlegg hvorav noen behandler selvkostavfall. 
Det betyr at eventuelle ulikheter i rentabilitet mellom håndteringen av konkurranseutsatt og ikke 
konkurranseutsatt avfall ikke fremkommer. Hvordan rentabiliteten varierer avhenger av forskjeller i 
mottaksgebyrer og prinsippene for fordeling av de faste kostnadene mellom konkurranseutsatt og 
ikke konkurranseutsatt avfall. 

 
Figur 15. Totalkapitalrentabiliteten for forbrenningsanleggene i utvalget, 2010 til 2012 

 

Kilde: Regnskapsdata 

 

3.5 Sammenligning med svenske energigjenvinningsanlegg 

En analyse av lønnsomheten for svenske energigjenvinningsanlegg viser at avkastningen på 
investert kapital er høyere i Sverige enn i Norge. Analysegrunnlaget består av 4 energi-
gjenvinningsanlegg som importerer avfall fra Norge. I 2012 var totalkapitalrentabiliteten 3.7 prosent 
i de svenske anleggene, mens den var 1.78 prosent i de norske. Kapitalavkastningen var med 
andre ord mer enn dobbelt så høy i de svenske anleggene.  

Tabell 2: Totalkapitalrentabilitet i 4 svenske forbrenningsanlegg i 2010 – 2012. 

 2010 2011 2012 

Totalkapitalrentabilitet 3.1% 3.6% 3.7% 

Kilde: Regnskapsdata 

Årsakene til bedre rentabilitet i Sverige er eldre anlegg, dvs. anlegg som i større grad er nedbetalt 
og nedskrevet, godt utbygde fjernvarmenett som gir høyere energiutnyttelse og høyere inntekter 
fra både varmesalg salg av el-kraft.  

3.6 Om konkurransesituasjonen og lønnsomhet 

Siden deponiforbudet ble innført i 2009, har konkurransen i avfallsmarkedet blitt vesentlig sterkere. 
Svenske avfallsanlegg har en betydelig overkapasitet og tilbyr gjennom avfallsmeglere å motta 
avfall fra norske kommuner til priser ned mot variable kostnader. Det såkalte «svenskesuget» i 
markedet oppstod blant annet fordi finanskrisen i 2008-2009 førte til et dramatisk fall i 
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avfallsmengdene, særlig i Sverige. Dette sammenfalt med at store norske avfallsmengder kom på 
markedet som følge av deponiforbudet. Etterspørselen i Sverige er også i større grad drevet av 
behovet for å skaffe rimelig energikilder enn å tjene penger på selve avfallsforbrenningen.  Norske 
anlegg har på sin side isolert sett en underkapasitet i forhold til det innenlandske norske 
avfallsmarkedet. Figur 16 viser diagrammet på venstre side utviklingen av den svenske 
overkapasiteten fra 2007 og fremover til 2020. Den viser en økende og stor overkapasitet også i 
årene som kommer selv uten flere utbygginger. Den norske kapasitetsutviklingen, som er fremstilt 
i diagrammet på høyre side i dekker fortsatt ikke tilgangen på avfall.  

Figur 16. Utvikling av avfallsmengder og forbrenningskapasitet i Sverige og Norge, 2007 - 
2020 

  

Kilde: PROFU (2011), Avfall Sverige, SSB, Avfall Norge, MDIR 

Norske avfallsanlegg som konkurrerer med svenske anlegg om det konkurranseutsatte avfallet må 
tilby konkurransedyktige vilkår. Lavere transportkostnader gjør likevel at norske avfallsanlegg kan 
oppnå noe høyere mottaksgebyrer enn svenske anlegg, men de markedsbaserte mottaksgebyrene 
er likevel langt under selvkost for de norske anleggene. Prispresset har ført til at inntektene fra 
behandling av konkurranseutsatt avfall har falt, selv om volumet av konkurranseutsatt avfall i norske 
anlegg er for oppadgående.   

3.7 Verdien av norske energigjenvinningsanlegg 

Verdien av norske energigjenvinningsanlegg er knyttet til hva en kan forvente av fremtidige inntekter 
og kostnader. Basert på bransjetallene for 2012 er det gjort en analyse av verdien av anleggene 
basert på en beregning av nåverdien av den fremtidige kontantstrømmen fram til 2035.  

Vi har beregnet verdien av anleggene med utgangspunkt i ulike antagelser om fremtidig inntjening. 
Basisberegningen fremskriver inntjeningen med utgangspunkt i dagens priser og kapasitets-
utnyttelse. Deretter har vi gjennomført sensitivitetsberegninger der vi endrer mottaksgebyrene med 
henholdsvis pluss 10, 20 og 30 prosent og minus 10, 20 og 30 prosent sammenlignet med dagens 
gjennomsnittsnivå. Minus 30 prosent samsvarer med et gjennomsnittsnivå for mottaksgebyrer på 
linje med det som betales for leveranse av konkurranseutsatt avfall til norske anlegg.  

Tabell 3: Forutsetninger for verdiberegning av forbrenningsanleggene i utvalget 

Alternativ -30 % -20 % -10 % Basis + 10 % + 20 % +30 % 
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Mottaksgebyr 
(kr./tonn) 

512 586 659 732 805 879 952 

 

Figur 17 viser resultatet av nåverdiberegningen. I basisscenarioet er verdien 3,8 milliarder kroner, 
eller 74 prosent av bokført kapital. Figuren viser også hvordan nåverdien varierer under de ulike 
anslagene for fremtidig inntjening.  

Figur 17: Bokført kapital sammenlignet med nåverdien av fremtidig inntjening 

 

Kilde: Regnskapsdata 

Analysen viser at gjennomsnittsprisene må øke med minst 20 prosent for at den bokførte kapitalen 
skal kunne forsvares. Uten endringer i rammebetingelsene kan de økonomiske resultatene komme 
til å vise underskudd i årene som kommer. Over tid vil det føre til behov for nye kapitalinnskudd for 
eierne, eventuelt konkurs. 
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4 HVA ER KLIMANYTTEN VED ENERGIUTNYTTELSE AV AVFALL? 

4.1 Energiutnyttelse gir store klimabesparelser sammenlignet med deponi 

Energiutnyttelse vil gi lavere klimagassutslipp, og lavere miljøbelastninger, enn å legge avfall på 
deponi. Reduksjonen skyldes at klimagassene som dannes ved forbrenning er svakere enn de som 
dannes på deponi, ved forbrenning av den fornybare delen av avfallet beregnes det null 
klimagassutslipp og at man unngår klimagassutslipp fra alternativ produksjon av energi.  

Basert på sammensetningen av avfallet levert til norske forbrenningsanlegg i 2009 (Mepex, 2011) 
og tall for utslipp fra de ulike fraksjonene ved deponering og forbrenning (Østlandsforskning, 2008 
og 2009), har vi estimert klimagassutslippene for deponering og energiutnyttelse pr. tonn norsk 
avfall. Klimagassutslippene ved forbrenning er estimert til 285 kg CO2-ekv per tonn restavfall. 
Dersom det samme avfallet i stedet ble deponert ville klimagassutslippene vært i størrelsesorden 
1130 kg CO2-ekv per tonn avfall. Reduksjonen i klimagassutslipp ved forbrenning istedenfor 
deponering er dermed 845 kg CO2-ekv per tonn avfall. Med en samlet energiutnyttelse på 2,3 
millioner tonn i 2012, sparte man 1,9 millioner tonn CO2-ekv sammenlignet med å deponere dette 
avfallet. Dermed kan vi si at deponiforbudet har en betydelig klimagevinst. 

Figur 18: Klimabesparelser ved forbrenning framfor deponi av avfall 

 

Kilde: Beregninger basert på tall fra Mepex (2011) og Østlandsforskning (2008 og 2009) 

Dersom energien i avfallet i tillegg energiutnyttes (dvs. at energien fra forbrenning benyttes f.eks i 
fjernvarme), vil det oppstå en klimagevinst i tillegg til den som er oppgitt her – ved at avfallsenergi 
erstatter annen energiproduksjon og eventuelt klimagassutslipp forbundet med den.  

For plastavfall er imidlertid bildet noe annerledes enn for samlet avfallsmengde. Det dannes i liten 
grad klimagasser fra plast på deponi fordi plasten ikke brytes ned. CO2 innholdet i plast blir derimot 
frigjort ved forbrenning – plastfraksjonene utgjør også en stor andel av det vi kaller fossil andel i 
avfallet. I motsetning til andre deler av avfallet vil klimagassutslippene for plast på deponi være 
lavere enn utslippene fra energiutnyttelse av plast.  
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4.2 En marginalbetraktning gir lavere utslipp ved forbrenning i Norge framfor i 
Sverige 

Klimaberegninger kan gjøres på flere ulike måter som kan gi noe ulike resultater: 

 Gjennomsnittsbetraktninger der man ser på utslipp ved forbrenning av avfall 

 Marginalbetraktninger der man vurderer klimagassutslipp fra avfall med hva som vil være 
alternativet på kort sikt og ved variasjoner i avfallsmengder som ikke krever nye 
investeringer 

 Alternativbetraktninger med en mer langsiktig perspektiv der man vurderer hva som vil 
være alternative måter å dekke inn store volumer av fjernvarme i hvert av landene 

Vi vil vurdere de to første måtene – gjennomsnittsbetraktninger og marginalbetraktninger. Vi vil ikke 
sammenligne hva som vil være alternativer for fjernvarmeproduksjon ved nyinvestering i Norge og 
Sverige, men anta at dette vil være de samme alternativene i hvert land. Vi vil i imidlertid 
kommentere konsekvensen av at norsk avfall i svenske energigjenvinningsanlegg erstattes av 
avfall fra land der alternativet er deponi. 

For å kunne sammenligne klimagassutslipp ved forbrenning av avfall i Norge og i Sverige er det 
flere forhold som spiller inn: 

 Hva er energiutnyttelsesgraden i Norge og Sverige? 

 Hva er alternativt brensel i Sverige til produksjon av fjernvarme? 

 Hva er alternativt brensel i Norge til produksjon av fjernvarme? 

 Hvor stor er transportavstanden? 

Først vil vi vurdere de tre øverste punktene. Energiutnyttelsesgraden påvirker gjennomsnittlig 
klimagassutslipp ved forbrenning av avfall. Klimagassutslippet fra den delen av avfalls-
forbrenningen som ikke benyttes i fjernvarme, industri eller elproduksjon må fordeles på den energi-
produksjonen som utnyttes. Utslippene per energienhet produsert blir dermed høyere i anlegg med 
lav energiutnyttelsesgrad en i anlegg med høy energiutnyttelse. Energiutnyttelsesgraden ved 
gjenvinning av energi fra avfall i Norge er 77 prosent for alle anlegg under ett (Avfall Norge, 2011). 
Vi har ikke lykkes i å finne en god kilde for energiutnyttelse i svenske forbrenningsanlegg, og den 
blir uansett beregnet på en annen måte enn i Norge. Det er imidlertid grunn til å tro at 
energiutnyttelsesgraden er en del høyere i svenske anlegg fordi de utgjør en mindre andel av total-
energien levert til fjernvarme. Dermed er det større sannsynlighet for at en større andel avfalls-
energien også kan utnyttes i lavlastperioder (sommer). I Figur 19 og Figur 20 er klimagassutslipp 
per produsert energienhet fra avfall vist med grønn søyle der begge tar utgangspunkt i en energi-
utnyttelsesgrad på 77 prosent. På den svenske søylen har vi imidlertid lagt inn en linje som viser 
klimagassutslipp ved en energiutnyttelse opp til 97 prosent. I en gjennomsnittsbetraktning vil 
dermed klimagassutslippene fra svenske energigjenvinningsanlegg være lavere enn fra norske 
anlegg dersom energiutnyttelsesgraden er høyere enn 77 prosent. 

I en marginalbetraktning vil alternativt brensel til avfall ved fjernvarmeproduksjon i større grad være 
fornybart i Sverige enn i Norge. Årsaken til dette er at mange av de svenske fjernvarme-
leverandørene som har avfall som grunnlast benytter biobrensel som mellomlast. I norske anlegg 
er fjernvarmevolumet som regel noe lavere og det er kun installert avfall som grunnlast og olje, el 
eller gasskjeler som spisslast. Dermed er det marginale brenselet i svenske anlegg i større grad 
fornybart enn det som er tilfelle i Norge. Avfall har dermed lavere utslipp enn alternativt brensel i 
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Norge, men situasjonen er motsatt i Sverige der alternativbrenselet har lavere utslipp av klima-
gasser en avfall. Se vedlegg 1 for en utdyping av beregningsgrunnlaget for alternativt brensel til 
avfall i fjernvarmeanlegg. 

I en marginalbetraktning vil det være høyere klimabesparelser ved forbrenning av avfall enn i 
Sverige selv ved en energigjenvinningsgrad på 97 prosent i svenske anlegg. 

Figur 19: Klimagassutslipp i Norge Figur 20: Klimagassutslipp i Sverige 

  

 

Dersom vi ser for oss at vi kan «flytte» et tonn norsk avfall fra forbrenning i Sverige til forbrenning i 
Norge, vil vi få en dobbel effekt – redusert utslipp i Norge og i Sverige. En slik betraktning krever at 
det finnes ledig kapasitet for forbrenning av avfall i Norge og at underskuddet på avfall i Sverige 
dekkes opp ved andre alternativer enn f.eks avfall fra andre land. 

I tillegg til vurderinger om alternativt brensel til fjernvarmeproduksjon, vil klimagassutslipp fra 
industri (dampproduksjon) og elproduksjon påvirke klimavurderingene. Disse utslippene er vurdert 
av Profu (2011). Produksjon av industridamp fra avfall er kun aktuelt i Norge. Alternativbrenselet 
for dampproduksjon vil ifølge Profu være olje, energiutnyttelse av avfall til dampproduksjon vil 
dermed redusere norske utslipp av klimagasser. Når det gjelder klimavurderinger ved avfall til 
produksjon av el, er klimanytten ikke like tydelig i den ene eller andre retningen. Vurderingene vil 
være avhengig av om alternativ elproduksjon kommer fra kraftvarmeverk i Sverige som får økt 
brukstid som følge av avfall erstattes av bioenergi (med lavere klimagassutslipp enn avfall) eller om 
elproduksjon fra avfall produseres fra marginal alternativ elproduksjon i det nordiske kraftsystemet 
(med høyere klimagassutslipp enn avfall). I Profus analyser vil disse to effektene i stor grad utligne 
hverandre.   

4.3 Ulemper ved transport reduseres ved energiutnyttelse av norsk avfall i Norge 

Godstransport på vei med dieseldrevne kjøretøyer forårsaker såkalt eksterne kostnader for 
samfunnet, dvs. ulemper som den som utfører transporten ikke nødvendigvis tar hensyn til. Hvor 
store disse kostnadene (ulempene) er avhenger dels av størrelsen på kjøretøyet og dels av hvor 
trafikken er lokalisert. Jo færre personer som blir påvirket, dess lavere er ulempene for samfunnet. 
Store kjøretøy har lavere ulemper pr. tonn gods som transporteres enn mindre kjøretøy, men ikke 
nødvendigvis pr kilometer.  

Eksterne kostnader består i ulemper knyttet til: 
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 Utslipp til luft av forurensende stoffer som svevestøv og Nox 

 Utslipp av klimagasser 

 Støy 

 Ulykker 

 Kø  

 Veislitasje  

Størrelsen på de eksterne kostnadene ble beregnet i 2003 se tabellen under.  

Tabell 4: Eksterne kostnader ved godstransport 

  Per km Per tonnkm 

16-23 tonn 2 kr 0,5 kr 

> 23 tonn 2 kr 0,25 kr 

Kilde: ECON (2003) 

De største ulempene var knyttet til veislitasje, utslipp av lokalt forurensende stoffer og støy, mens 
utslipp av klimagasser bare sto for en marginal del av ulempen. En del av ulempene er tatt hensyn 
til i drivstoffprisen, dvs. inngår allerede i prisen som betales for transporten. Siden 2003 er det 
skjedd flere ting både på teknologisiden og i kunnskapen om de kostnader disse ulempene 
forårsaker som gjør at tallene fra Econ (2003) ikke nødvendigvis er gjeldende. Det pågår en 
oppdatering av disse tallene, men resultatet fra denne oppdateringen er foreløpig ikke tilgjengelig. 

Transportavstandene avfallet transporteres ved eksport fra Norge til Sverige vil variere betydelig 
avhengig av hvor avfallet skal transporteres fra og til. Et annet viktig forhold er om trailere som 
transporterer avfall har transportlaster også på returen til Norge, eller om de går tomme på returen. 
Hovedregelen er at avfallet som eksporteres til Sverige går som returlast for godstransport til Norge. 
For å vise spennet i utslipp fra transport, har vi oppgitt klimagassutslipp for ulike transportlengder – 
både med og uten returlast. Transportlengdene som er oppgitt, er avstander som avfallet 
transporteres utover det som hadde vært nødvendig ved leveranser i Norge. Det vil være kommuner 
langs svenskegrensa som har kortere avstand til et svensk energigjenvinningsanlegg enn til et 
norsk – i slike tilfeller vil det være en klimagevinst fra transport ved å eksportere avfall til Sverige 
framfor å sende avfallet til norske forbrenningsanlegg som ligger lenger unna.   

Tabell 5: Klimagassutslipp Kg CO2 ekvivalenter ved transport av avfall for ulike 
transportavstander i km. 

 50 250 500 1000 

Uten returtransport 6 24 49 98 

Med returtransport 3 12 24 49 
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Hvis vi tar utgangspunkt i en transportavstand på 500 km og at det ikke er returlast på traileren 
(eventuelt 1000 km med returlast) vil klimagassutslippene være 49 kg CO2 ekvivalenter per tonn 
avfall.  

4.4 Materialgjenvinning av plast og tilsvarende reduksjon i eksport gir stor klima-
gevinst 

Vi har tidligere kommentert at det vil være store klimagevinster ved å materialgjenvinne plastavfall 
framfor å energiutnytte det. Vi har derfor regnet på hva som vil være klimaeffektene av å sortere ut 
et tonn plastavfall fra det norske avfallet, og redusere eksporten til Sverige tilsvarende. De ulike 
elementene i denne analysen er: 

 Materialgjenvinning: Produksjon basert på gjenvunnen plast er mindre energikrevende enn 
produksjon av ny plast, og fører følgelig til lavere utslipp av klimagasser. Dette til tross for 
at materialgjenvinning (og klimatallene for materialgjenvinning) også inkluderer en del 
transport av avfall 

 Unngått forbrenning: Forbrenning av plast medfører som tidligere nevnt klimagassutslipp 
som er større enn for annet avfall. Dersom man unngår å energiutnytte plast, vil man 
dermed spare klimagassutslipp 

 Unngått transport av avfallet til Sverige ved å ikke eksportere et tonn plast til 
energigjenvinning.  

 Alternativ fjernvarmeproduksjon: Vi har forutsatt at et tonn avfall i Sverige må erstattes av 
alternativ brensel til fjernvarmeproduksjon, det vil si en stor andel biobrensel men også noe 
olje og gass (dvs. en marginalbetraktning) 

Til sammen gir dette en reduksjon i klimagassutslippene på nesten 3400 kg CO2 ekvivalenter per 
tonn avfall.  
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Figur 21: Klimabesparelser ved økt materialgjenvinning og redusert eksport av plast. Kg CO2 
ekvivalenter per tonn plastavfall 

 

Kilde: Østlandsforskning (2009) og THEMA Consulting Group 

 

4.5 Stor klimagevinst ved å importere avfall fra land der deponi er alternativet 

Som vist innledningsvis i dette kapittelet, er det store klimagevinster ved å forbrenning i stedet for 
deponering av avfall. Svært mange land i Europa deponerer fortsatt en stor andel av avfallet 
samtidig som det er overkapasitet av energigjenvinningsanlegg samlet sett i Norge og Sverige. Det 
er derfor relevant å se på effektene av at overkapasitet på forbrenning i det norsk-svenske markedet 
dekkes med import av avfall som ellers ville ende på deponi. Et slikt tilfeller er oppsummert i Figur 
22.  
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Figur 22: Klimaeffekter av import fra land med deponi til energiutnyttelse i Norge eller 
Sverige 

 

Kilde: Profu (2011) 
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5 REDUSERER LAVE MOTTAKSGEBYRER MATERIALGJENVINNINGEN? 

5.1 Europeiske land uten deponi har høyere materialgjenvinningsgrad enn Norge 

Figuren under viser avfallshåndteringen i EU land pluss Sveits, Norge og Kroatia. For EU27 landene 
i gjennomsnitt blir 40 prosent av avfallet materialgjenvunnet, 23 prosent sendt til avfallsforbrenning 
og 37 prosent deponert. Energiutnyttelsesgraden i Norge er dermed helt på gjennomsnittet i Europa 
som inkluderer mange land med utstrakt bruk av avfallsdeponi. Dersom vi sammenligner 
energiutnyttelsesgraden i Norge med land som har avviklet deponering av avfall, ligger Norge 
gjennomgående lavere. Dette gjelder land som Belgia, Nederland, Østerrike og Tyskland med en 
materialgjennvinningsgrad på 56-62 prosent. Andelen materialgjenvinning i de andre nordiske 
landene med deponiforbud er noe lavere med 48 prosent i Sverige og 43 prosent i Danmark.   

Figur 23: Avfallsbehandling i EU27 i 2011 

 

Kilde: CEWEP 
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5.2 Hva påvirker valg av avfallsbehandling i norske kommuner? 

I Avfall Norges spørreundersøkelse ble de kommunale avfallsselskapene bedt om å oppgi hvilke 
lokalpolitiske krav som er gitt til kommunen(e)s avfallshåndtering (flere svar var mulig). 
Gjennomgående er de mest vanlige kravene knyttet til miljø og kostnader. I tillegg var det oppgitt 
«annet» og «spesifikke krav», disse kategoriene henviste ofte til kommunens avfallsplaner. 

Figur 24: Krav til avfallsbehandling sammenlignet med hvor restavfallet energiutnyttes. 
Antall svar 

 

Kilde: Avfall Norges spørreundersøkelse (2014) 

Fokuset på kostnader relativt til miljø og klimakrav er størst i kommunene som ikke har eget energi-
gjenvinningsanlegg for avfall. Som tidligere vist er det også kommunene uten eget energi-
gjenvinningsanlegg som har lavest kostnad til avfallshåndtering. En annen forklaring kan være 
befolkningsstrukturen i kommunene, det vil ofte være mer kostbart for kommuner med spredt 
befolkning å sortere avfallet enn det er for bykommuner.  

5.3 Lav kostnad til energiutnyttelse reduserer incentivene til materialgjenvinning 

Organisering og valg av avfallshåndtering og sorteringsløsninger i en kommune er i stor grad en 
politisk beslutning. For hver enkelt kommune kan miljø, klima og kostnadskrav veies opp mot 
hverandre i en beslutningsprosess for hvordan avfallet skal håndteres. Avveiningene og incentivene 
vil være noe forskjellig for kommuner med tilgang på eget energigjenvinningsanlegg og de 
kommunene som setter restavfallet ut på anbud. Samtidig vil det være store lock-in effekter etter at 
investeringer i sorteringsanlegg er tatt. 

Andelen av husholdningsavfall som materialgjenvinnes varierer mye mellom de kommunale 
avfallsselskapene. I Avfall Norges spørreundersøkelse, varierer andelen materialgjenvunnet avfall 
mellom 27 og 77 prosent.  

Som oppgitt i Figur 24 er kostnaden for avfallshåndtering et viktig kriterium ved valg av håndterings-
løsninger for en stor andel av norske kommuner. Valget mellom energiutnyttelse og material-
gjenvinning av husholdningsavfallet i norske kommuner vil derfor i stor grad påvirkes av hvor stor 
kostnadsforskjellen er mellom disse to alternativene – særlig dersom energiutnyttelse anses som 
en relativt god miljøløsning. Lave kostnader til energiutnyttelse vil dermed redusere incentivet til 
materialgjenvinning i norske kommuner.   
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For kommuner med en eierandel i energigjenvinningsanlegg er det en økonomisk utfordring at 
mottaksgebyrene for avfall på anbud er lave. Materialgjenvinning vil redusere det avfallsvolumet 
som kan prises til selvkost og erstatte det med lavt priset konkurranseutsatt avfall.  Tiltak for å øke 
materialgjenvinningen vil dermed gi kommunene en ekstrakostnad i tillegg til kostnaden ved 
utsortering og materialgjenvinning. Da vil de økonomiske utfordringene til kommunens energi-
gjenvinningsanlegg øke.  

I Avfall Norges spørreundersøkelse var det 7 prosent av de kommunale avfallsselskapene som har 
endret kildesorteringssystemet på grunn av økonomisk lønnsomhet ved energiutnyttelse. Foreløpig 
kan vi heller ikke se noen sammenheng mellom kostnaden til energigjenvinning og andelen av 
husholdningsavfallet som materialgjenvinnes i de kommunale avfallsselskapene.  

Mulige årsaker til at lave kostnader til energigjenvinning ikke påvirker graden av energigjenvinning 
er at miljø vektes tilstrekkelig høyt slik at utsortering av avfallsfraksjoner skjer til tross for en økt 
økonomisk terskel for materialgjenvinning. En annen årsak kan være at det fortsatt er relativt få år 
siden deponiforbudet og at nivået på mottaksgebyrer til energigjenvinning har blitt redusert de siste 
få årene.  Det er dermed fortsatt et åpent spørsmål hvordan lave behandlingskostnader til 
energigjenvinning påvirker framtidige beslutninger om utsortering til materialgjenvinning dersom 
energigjenvinning fortsetter å være betydelig rimeligere over tid.   
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VEDLEGG 1: MARGINALT BRENSEL TIL FJERNVARME I NORGE OG 
SVERIGE 

 

Produksjon av fjernvarme er som regel delt inn i ulike typer laster. I Figur 25 under har vi vist 
hvordan fjernvarmeforbruket (den blå linjen) dekkes inn av ulike typer produksjonslaster.  Grunn-
lasten går hele året, og det er viktig at grunnlasten kommer fra en energikilde som er så rimelig 
som mulig. Energiutnyttelse fra avfall er kjennetegnet med at investeringen er stor, men avfallet har 
en negativ kostnad, se Tabell 6. 

Dersom avfallsenergien bare dekker en liten andel av varmen som blir levert til fjernvarme, så finnes 
det ofte en såkalt mellomlast, som benyttes i de periodene over året når avfallsenergien ikke er 
tilstrekkelig til å dekke energibehovet. Bioenergi av ulike typer er ofte bruk til mellomlast (men også 
som grunnlast dersom man ikke har tilgang på avfallsenergi). 

Spisslast er installert for å dekke de korte periodene over året når grunnlast og/eller mellomlast ikke 
er tilstrekkelig. Spisslast vil normalt være olje, el og gass. Flere kilder kan også være installert slik 
at den rimeligste benyttes. Et typisk kjennetegn for spisslast er at installasjonen er relativt rimelig, 
men bruken er kostbar. Det er dermed ikke økonomisk (eller miljømessig) ønskelig å benytte 
spisslastkildene i lengre perioder. En tommelfingerregel er at spisslastkildene ikke dekker mer enn 
15-20 prosent av energiproduksjonen over året. 

Figur 25: inndeling av produksjon for fjernvarme over året 

 

Kilde: Norsk Energi og THEMA (2013) 
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Tabell 6: Investeringskostnader og energipriser for ulike brensler i fjernvarme 

 

Kilde: Norsk Energi og THEMA (2013) 

I norske anlegg utgjør energi fra avfall ofte en stor del av fjernvarmeproduksjonen. Det er dermed 
ikke vanlig med installasjon av mellomlast i form av biokjeler. I Sverige utgjør energi fra avfall en 
mindre andel av fjernvarmeleveransene, slik at de fleste anleggene har installert mellomlast i form 
av biokjeler i tillegg til spisslast. Denne forskjellen forklarer hvorfor det marginale brenselet i svensk 
fjernvarme i stor grad er bioenergi, mens det i Norge vil være en kombinasjon av olje, el og gass.  

Vi har antatt at avfall vil kunne levere tilsvarende hele fjernvarmeproduksjonen i 5 av årets sommer-
måneder selv om avfallsmengdene reduseres marginalt i norske anlegg. For Sveriges del har vi 
antatt at tilsvarende kun gjelder for 3 av årets sommermåneder i og med at de har en antatt noe 
høyere energiutnyttelsesandel og at avfallsenergien brukes til å levere fjernvarme en større andel 
av året (men her vil det være stor variasjon mellom anleggene). 

Profu gjennomførte i 2012 en vurdering av hva som var alternativbrenselet i norske og svenske 
fjernvarmeanlegg som er tilknyttet energiutnyttelsesanlegg, se figuren under. I Sverige er alternativ-
brenselet i stor grad bioenergi, men i årets kalde måneder vil også flere fossile brensler være 
aktuelle. Det er liten grunn til å tro at andelen bioenergi som alternativ til avfall endrer seg fra år til 
år i Sverige i og med at bioenergi er et rimeligere brensel enn olje og el i fjernvarmeproduksjon.  El 
er et lite brukt alternativ i Sverige, trolig fordi elavgiftene er høye sammenlignet med i Norge.  

Investeringer Typiske energipriser

Høy Lav Høy Lav

kr/kW kr/kW øre/kWh øre/kWh

Spillvarme 3000 1000 15 0

Elektrodekjeler 1000 500 50 30

Olje /gasskjeler 2000 1000 80 50

Trepulver 6000 4000 40 30

Pellets 5000 4000 40 30

Flisanlegg 8000 6000 30 15

Varmepumper 8000 5000 25 15

Avfall 35000 20000 0 -20

Varme fra avfall 30 10

Kilde
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Figur 26: Sammensetning av det marginale alternativbrenselet i fjernvarmeanlegg med 
avfall. Hhv Norge og Sverige. 2011 

 

Kilde: Produ (2012) 

Bruken av olje og el i norsk fjernvarme vil imidlertid variere en del fra år til år avhengig av den 
relative prisen på el og fyringsolje (Norsk Energi og THEMA, 2013). Valg av brensel til spisslast, 
samt spotprisen, i norske fjernvarmeanlegg i perioden 2002 til 2012 er vist i figuren under.  

Figur 27: Spotprisen på el og bruk av el, gass og olje i norske fjernvarmeanlegg. 

 

Kilde: Norsk energi og THEMA (2013) 

I og med at det marginale alternativbrenselet varierer mellom anlegg i Norge avhengig av den 
relative prisen mellom elpris og prisen på fyringsolje, har vi valgt å benytte det marginale 
alternativbrenselet til avfall i norske fjernvarmeanlegg for tre ulike år – 2010, 2011 og 2012 basert 
på det som er oppgitt i Profus tall for 2011 og variasjonene i spisslast fra figuren over for 2010 og 
2012. Gjennomsnittet av disse tre årene er brukt i våre beregninger. 

 


