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Forord 
“Rammebetingelser for energiutnyttelse av restavfall- Virkemidler for økt lønnsomhet” er et prosjekt 

utført på bestilling fra Avfall Norge. Formålet har vært å gjennomføre en grundig gjennomgang av 

konkurransesituasjonen for avfallsbasert fjernvarme i Norge, herunder identifisere de viktigste 

faktorene for lønnsomhet og virkemidler for hvordan denne kan økes for bransjen.  

For dette prosjektet har det vært nedsatt en styringsgruppe bestående av:  

1. Ingrid Hitland, Daglig leder, BIR Avfallsenergi AS 

2. Egil Evensen, Teknisk direktør Forretningsutvikling Fjernvarme, Trondheim Energi Fjernvarme AS 

3. Pål Mikkelsen, Administrerende direktør, Hafslund Miljøenergi AS  

Styringsgruppa har bidratt med tekniske spesifikasjoner på modellanlegget benyttet i 

lønnsomhetsanalysene, i tillegg til nyttig bransjekunnskap og tilbakemeldinger underveis i arbeidet.  

Xrgia AS er selv ansvarlige for eventuelle feil og mangler.  
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

1 Oppsummering 
Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Avfall Norge med hovedformål å identifisere effektive 

virkemidler for å øke lønnsomheten i dagens anlegg med energiutnyttelse fra restavfall. Rapporten 

gir en grundig analyse av dagens rammebetingelser både i Norge og Sverige. Videre beskrives 

konkurransen om avfallet for å forstå prissettingen i avfallsmarkedet.  

Et anlegg med energigjenvinning fra restavfall har to typer kunder, fjernvarmeanlegg og industri. Til 

fjernvarmekunder leveres varmtvann og til industrikunder leveres prosessdamp. En avfallskjel må ha 

en svært høy brukstid for å bli konkurransedyktig, noe som stiller krav til at kundene må være av en 

viss størrelse for å være interessante. Det relevante markedet for varme fra energigjenvinning fra 

restavfall er typisk varmeanlegg større enn om lag 100 GWh/år. 

Konkurrentene til avfallsforbrenningsanlegg som leverandører til fjernvarme er i hovedsak store 

varmepumper og biokjeler.  For store industriaktører med et høyt forbruk av tungolje, gass eller 

elektrisitet vil også kjeler basert på disse brenslene være viktige konkurrenter. Fjernvarme som 

varmeløsning konkurrerer mot lokale energisentraler og andre desentrale varmeløsninger. En av 

hovedutfordringene her er at fjernvarmeanlegg må oppnå en høy markedspenetrasjon for at 

utbyggingen skal bli lønnsom, både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk.  

En viktig variabel for å forklare energiutnyttelsesgraden i avfallsforbrenningsanlegg er hvor stor andel 

av den totalt etterspurte varmeeffekten som dekkes av avfall. Gjennomsnittet blant anlegg i dag er 

om lag 50 % avfall i norske anlegg og 30 % i svenske anlegg. Avfall må brennes (behandles) gjennom 

hele året, uavhengig av etterspørselen etter varme, og en høy andel avfall vil derfor gi et høyt 

energitap i sommermånedene når etterspørselen etter varme er lav. Ofte har nyetablerte varmeverk 

en høy andel avfall, ettersom det tar lang tid å bygge opp kundemassen til et fjernvarmeanlegg og 

dermed øke den totale mengden etterspurt varme. Dette er en av de viktigste forklaringene til at 

svenske forbrenningsanlegg i gjennomsnitt oppnår en høyere energiutnyttelse enn norske anlegg. 

Over tid forventes det at også norske anlegg vil få en økt energiutnyttelse ettersom fjernvarmenettet 

bygges ut og nye kunder knyttes til. 

I Tabell 1.1 og Tabell 1.2 (neste side) er de mest sentrale direkte og indirekte rammebetingelsene for 

energiutnyttelse fra restavfall sammenstilt for Norge og Sverige. 
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Tabell 1.1: Direkte rammevilkår for avfallsforbrenning i Norge og Sverige. Alle tall oppgitt i Norske Kroner. Kilder: 
(Naturvårdsverket, 2011), (Enova Næring, 2010) (Tulli Fi, 2010) (Toll og avgiftsdirektoratet, 2010) (Regjeringen, 2010) 
(Lovdata, 2006) (Norsas, 2011) (NHO, 2011) (Enova, 2010) (Skatteverket, 2010a).  

Direkte på avfallsforbrenning Norge Sverige 

Deponiforbud Biologisk nedbrytbart (2009) 
Brennbart (2002) organisk 
(2005) 

Deponiavgift avfall 
 

463 kr /tonn gitt dispensasjon, 
280 kr/tonn for annet avfall 
 

435 kr/tonn 

Deponiavgift farlig avfall Nei Nei 

Mottaksgebyr flyveaske  450-550 kr/tonn 
Usikkert, muligens lavere enn i 
Norge grunnet alternative 
behandlingsmottak 

Mottaksgebyr bunnaske 250 kr/tonn Usikkert 

Deklarasjonsgebyr farlig avfall 45 kr/tonn Nei  

Utslippstillatelser Innvilges av fylkesmann N/A 

Forbrenningsavgift Nei Nei  

NOx- gebyr
1
 4 kr/kg NOx (16,43 kr/kg NOx) 

Nettobeløp: 44 NOK/kg NOx 
minus ca. 8,5 NOK/ pr 
produsert MWh 

CO2- kvoteplikt 
Nei (samforbrenningsanlegg fra 
2013) 

Nei (samforbrenningsanlegg
2
 

fra 2013) 

El-avgift høy/lav 11,21/0,45 øre/kWh 24,9/0,44 øre/kWh 

Handelsrestriksjoner 
(eksport/import) 

Nei Nei  

Investeringsstøtte 
nyetablering 
varmeproduksjon 

Ja Nei 

El-sertifikater Ikke pt, uavklart fra 2012 Utsortert treavfall  

 

                                                           

1
 Anlegg i Norge kan fritas for den statlige NOx avgiften på 16,43 kr /tonn NOx dersom de er medlemmer i NHOs NOx fond, 

og betaler da 4 kr per tonn   

2
 Naturvårdsverket i Sverige har fremmet forslag om at alle  svenske anlegg som driver energigjenvinning fra avfall skal 

defineres som samforbrenningsanlegg (Asplin, 2011; AvfallSverige, 2011). Kun et anlegg er unntatt forslaget da dette 

brenner farlig avfall.  
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Tabell 1.2 Indirekte rammevilkår for avfallsforbrenning. 

Indirekte  Norge Sverige 

Installasjon vannbåren varme 
(ca.pris) 

600 kr/m
2
 300 kr/m

2
 

Grunnavgift mineralolje normal 
sats 

10,3 øre/kWh 14,1 øre /kWh 

CO2 avgift mineralolje normal 
sats 

6,2 øre/kWh 28 øre /kWh 

Redusert grunnavgift 
mineralolje (treforedling, 
fargestoffer, pigmenter) 

1,3 øre/kWh Ikke oppgitt 

Redusert CO2 avgift mineralolje 
(treforedling, sild, fiskemel) 

3,3 øre/kWh Ikke oppgitt 

Avgift tungolje (total) Lik mineralolje 36 øre/kWh 

Avgift Naturgass (total) 4,4 / 0,05 øre /kWh 27,6 øre/kWh  

Avgift LPG (total) 6,6/0 øre/kWh 20,63 øre/kWh (2010) 

Utkoblbart forbruk Ja, hvis nettmessig begrunnelse Nei 

 

Norge og Sverige har et felles marked for avfall, og handel kan gå i begge retninger. De siste årene 

har Sverige hatt stor ledig kapasitet i sine forbrenningsanlegg, og eksporten fra Norge har vært sterkt 

økende. Svenske anlegg har større og mer nedbetalte anlegg og dermed en mer gunstig 

kostnadsstruktur enn norske anlegg. Dette, i tillegg til at Sverige er det største markedet, gjør at 

svenske aktører i dag er ansett for å være prissettende i markedet. Norske aktører må i stor grad ta 

prisen for gitt, og prisen varierer geografisk i Norge avhengig av transportkostnadene til svenske 

anlegg. En vanlig antakelse er at den maksimale norske prisen kan være lik den svenske prisen pluss 

80 % av kostnadene ved å transportere avfallet til svenske anlegg.  

Figur 1.1 viser de viktigste inntekts- og kostnadskomponentene i vårt modellerte norske varmeverk 

basert på avfallsforbrenning når vi antar et mottaksgebyr på kr 500 per tonn avfall. Som vi ser er 

driftsresultatet (EBITDA) positivt, og vi har en driftsmargin på 19 %. Dette er imidlertid ikke 

tilstrekkelig for å dekke de årlige avskrivingene for dette anlegget, og årsresultatet (EBIT) blir 

negativt.  
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Figur 1.1 Driftsresultat og årsresultat i et norsk varmeverk, gitt et mottaksgebyr på 500 NOK/tonn og en varmepris på 20 

øre /kWh. 

Figur 1.1 Driftsresultat og årsresultat i et norsk varmeverk, gitt et mottaksgebyr på 500 NOK/tonn og 

en varmepris på 20 øre /kWh. viser videre at totale drift- og vedlikeholdskostnader i et norsk 

varmeverk utgjør om lag 640 kr/tonn avfall, og av disse anses 490 kr/tonn som faste kostnader på 

kort sikt, og resterende 150 kr/tonn som variable. Deponikostnader utgjør om lag 90 kr/tonn avfall. 

Inntektene fra varmesalget utgjør om lag 403 kr/tonn avfall ved en varmepris på 20 øre/kWh. Dette 

gir et dekningsbidrag på 175 kr/tonn, noe som ikke er tilstrekkelig for å dekke avskrivingene som er 

på 380 kr/tonn3. Vårt modellerte varmeverk har dermed et (negativt) årsresultat på -195 kr/tonn 

avfall forbrent. 

Figur 1.2 viser hvilket mottaksgebyr norske og svenske varmeverk må ha for å oppnå positivt 

driftsresultat (EBITDA) og årsresultat (EBIT) for et anlegg med fulle avskrivingskostnader. 

Skjæringspunktet på aksene representerer det mottaksgebyret anlegget varmeverket må ha for å få 

et resultat på null, alt annet holdt konstant. Mange svenske anlegg er delvis nedskrevet og vil derfor 

ligge en plass mellom disse to skjæringspunktene. De fleste norske anleggene er lite nedskrevet og 

ligger nærmere det øverste skjæringspunktet. 

                                                           

3
 Antatt levetid på kjel 25 år, reelt avkastningskrav 8%.  
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Figur 1.2 Driftsresultat (før avskrivinger, EBITDA) og årsresultat (etteravskrivinger, EBIT) i svenske og norske varmeverk. 

Figuren viser at et svensk varmeverk får et positivt driftsresultat med et mottaksgebyr helt ned i 200 

norske kroner per tonn avfall. På kortsiktige kontrakter er det derfor sannsynlig at det er denne 

prisen norske aktører må konkurrere mot4. For å dekke de faste kostnadene på et nytt svensk anlegg 

må mottaksgebyret være mellom kr 600 og kr 650 for at årsresultatet skal bli positivt. Avhengig av 

hvor mye nedskrevet svenske anlegg er, vil det derfor være en pris mellom kr 200 og kr 650 norske 

anlegg en må konkurrere mot på langsiktige kontrakter. Et norsk varmeverk må ha et mottaksgebyr 

på mellom kr 300 og 350 for å oppnå positivt driftsresultat, men for å dekke sine faste kostnader er 

de avhengig av en pris i området rundt kr 700. 

Rapporten identifiserer en rekke tiltak som vil kunne øke lønnsomheten i norske anlegg for 

energigjenvinning av avfall, og disse er oppsummert i i Tabell 1.3.  

 

                                                           

4
 Det kan oppstå situasjoner hvor forbrenningsanlegg må kjøpe avfall for å oppfylle sine leveringsforpliktelser. I enkelte 

kritiske situasjoner kan derfor anleggene gå enda lavere i pris for å unngå konsekvensene av manglende leveranse. Dette vil 

imidlertid være unntakstilfeller. 
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Tabell 1.3 Effekter av utvalgte virkemidler for et modellert norsk forbrenningsanlegg.  

 Virkemiddel Forklaring Kontantstrøm- 
Effekt (Mill Kr) 

Kontantstrømeffekt 
(Kr/tonn avfall) 

1 Økte kostnader alternative 
energibærere 

Økte avgifter på el, olje, gass, 
fjerne utkoblbart forbruk 
(0/1/10 øre per kWh) 

0 /2 / 19 0 /20 /200 

2 
 

Støtte til varmeproduksjon Varmesertifikat, garantert 
minstepris (0/1/10 øre per 
kWh) 

0 /2 /19 0 /20 /200 

3.1 Fortsette effektivisering i 
egen virksomhet 

Omfatter alle prosesser 
knyttet til kostnadsreduksjon 

Positiv Positiv 

3.2 Redusert 
behandlingskostnad 
bunnaske 

Finne alternative anvendelser 
for asken reduserer snittpris 
(eks 100 kr/tonn) 

1,9 20 

3.3 Redusert 
behandlingskostnad 
flyveaske 

Opprette alternativer til 
NOAH kan redusere prisen 
(eks. 200 kr/tonn) 

1,0 10 

3.4 Ingen nye avgifter  Mulig CO2-avgift fra 2013 
(200 kr/tonn) 

-4,8 -50 

3.5 Deponering brennbart avfall Slutte å gi dispensasjoner til 
deponering 

Positiv Positiv 

4 Harmonisere 
deponeringsregler i EU 

Tilgang til nye markeder Positiv Positiv 

5 Gjennomgang av 
konkurransevilkår i 
transportbransjen 

Økt kostnad fra Norge til 
Sverige (100 kr i snitt) 

4,7 49 

6 El-sertifikater Avhengig av fornybarandel 
avfall (0 % / 52 % / 100 %) 
(0,25 kr/kWh) 

0 / 0,8 / 1,6 0 / 8 / 16 

7 Eksportrestriksjoner Begrense eksport av blandet 
kommunalt avfall, rydde opp 
i rapportering 

Usikker Usikker 

8 Energimerkeordningen Fjerne uheldig utfall for 
fjernvarme 

Positiv Positiv 

9 Videre investeringsstøtte FV 
Infrastruktur 

Fortetting av eksisterende 
varmenett: økt 
energiutnyttelsesgrad (1 %),  

0,5 5 

 

Hvis man skulle valgt ett tiltak som alene ville kunne gitt lønnsom drift i vårt modellverk, ville en 

driftsstøtte i form av varmesertifikater eller garantert minstepris være det mest treffsikre. Det 

presiseres at støtteordninger i første rekke benyttes for å fremme nyinvesteringer. Det er derfor 

vanskelig å argumentere for støtteordninger til eksisterende anlegg, hvor begrunnelsen for støtten er 

økt lønnsomhet.  

En økning i avgiftsnivået for alternative konkurrerende energibærere ville også virket på tilsvarende 

måte. En økning i varmeprisen på 10 øre/kWh ville da vært nødvendig. Tiltak som resulterer i økte 

mottaksgebyr på avfall tilsvarende 200 kr/tonn ville også gitt lønnsomhet i vårt modellanlegg.  



  

  

 

11 

Avfall Norge april 2011 

 

 

Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Kanskje er det vanskelig politisk gjennomførbart med slike store endringer i støttenivå og avgifter. I 

så fall må det gjennomføres flere tiltak på ulike fronter både på kort og lang sikt. 

Kanskje er det ingen av tiltakene og virkemidlene over som alene er tilstrekkelige til å gi vårt 

modellanlegg en tilfredsstillende lønnsomhet. For å sikre at de som allerede har investert får en 

rimelig avkastning på investert kapital må det gjennomføres tiltak på flere fronter, både på 

kortsiktige og langsiktige. Figur 9.1 viser hvordan en slik tiltakspakke vil kunne bidra til et positivt 

driftsresultat. 

 

Figur 1.3 Tiltakspakke for hvordan man skal oppnå en lønnsomhet i energigjenvinning fra restavfall. 

I arbeidet videre med de anbefalte virkemidlene er det svært viktig at Avfall Norge tenker på det 

helhetlige bilde, slik at en ikke legger all kraft på virkemidler som igjen er avhengig av andre 

virkemidler for å få full uttelling. For eksempel vil en økning i prisen på alternativkostnaden til 

avfallsbasert varme kun bidra til økt etterspørsel dersom det er lagt til rette for dette med 

tilstrekkelig infrastruktur.  Det samme gjelder kvantitative eksportrestriksjoner på blandet 

kommunalt avfall. Dersom dette ikke er støttet av overvåknings- og rapporteringsmekanismene til 

Klif, eller kun vil resultere i at en endrer på hvilken avfallstype men ikke totalt eksportert mengde, vil 

dette være et virkemiddel med liten effekt.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn og mandat 
Utbygging av fjernvarme i Norge startet opp på 1980-tallet som en konsekvens av energiutnyttelse 

fra restavfall. Volumveksten i norsk fjernvarme har i stor grad blitt dominert av store anlegg i Oslo og 

Trondheim som begge har avfall som grunnlast, men etter at Enova ble etablert i 2001 har det 

tilkommet mange nye, og relativt små anlegg. Bruttoproduksjonen av fjernvarme var i 2009 på 4,27 

TWh og restavfall utgjorde 48 % av råstoffet som ble benyttet (SSB, 2010).  

Det er svært kostbart å investere i anlegg for energiutnyttelse fra restavfall. Bransjen er derfor 

avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser, både for å bidra til nye investeringer og for å 

sikre tilstrekkelig avkastning på allerede investert kapital. I følge Avfall Norge er lønnsomheten i 

bransjen svært presset og dagens marked for energiutnyttelse fra restavfall preget av at svenske 

anlegg er mer konkurransedyktige enn norske anlegg. Det er også hevdet at virkemidler og 

støtteordninger for energiproduksjon medfører at avfall som kilde til fornybar energiproduksjon 

kommer dårlig ut. Avfall Norge har i en tid arbeidet med å bedre rammebetingelsene for norske 

anlegg for energiutnyttelse av restavfall (avfallsforbrenningsanlegg). Fjerningen av 

sluttbehandlingsavgiften på avfall var et viktig skritt i riktig retning, men er imidlertid ikke alene 

tilstrekkelig til å gi norske avfallsforbrenningsanlegg langsiktighet og forutsigbarhet i tilgangen på 

avfallsbrensel og avsetning av avfallsenergi til varme og el.  

Avfall Norge har på bakgrunn av dette bedt Xrgia analysere hvilke rammebetingelser som kan bedre 

situasjonen for norske avfallsforbrenningsanlegg, både på kort og lang sikt. Dette prosjektet skal gi:  

 Økt forståelse av konkurransevilkårene for energiutnyttelse fra restavfall 

 Analyse av hvordan ulike rammevilkår påvirker lønnsomheten i avfallsforbrenning 

Drøftingen om rammebetingelser vil ha fokus på effektivitet og målrettethet i virkemidlene. Gjennom 

analysen av rammevilkår vil vi så langt det lar seg gjøre kvantifisere effektene. 

2.2 Metodisk tilnærming 
I kapittel 3 defineres det relevante markedet for energiutnyttelse fra restavfall. Deretter gjøres en 

grundig kartlegging av rammevilkårene både i Norge og Sverige i kapittel 4. Spesielt skilles det 

mellom underliggende forhold knyttet til fundamentale markedsforhold (slik som etterspørsel) og til 

myndighetsbestemte rammevilkår slik som avgifter. Dagens avfallsstrømmer beskrives kort i kapittel 

5, og kapittel 6 drøfter konkurransen i markedet og hvordan prissettingen foregår. 

Kostnadsstrukturen for energiutnyttelse av restavfall i forhold til de viktigste alternative teknologiene 

som bioenergi og varmepumper analyseres i kapittel 3.2. Hovedfokus i analysen vil være å analysere 

effekten av ulike virkemidler. I kapittel 7dekomponeres de viktigste kostnads- og inntektsdriverne for 

å identifisere de viktigste forbedringsområdene for økt lønnsomhet ved energiutnyttelse av i Norge. I 

kapittel 8 drøftes effektene av ulike virkemidler, kapittel 9 konkluderer og anbefaler. 
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3 Marked og konkurranseflater 

3.1 Det relevante markedet 
Et anlegg med energigjenvinning fra restavfall har to typer kunder, fjernvarmeanlegg og industri. Til 

fjernvarmekunder leveres varmtvann og til industrikunder leveres prosessdamp. En avfallskjel må ha 

en svært høy brukstid for å bli konkurransedyktig5, noe som stiller krav til at kundene må være av en 

viss størrelse for å være interessante6. For å sikre en høy kapasitetsutnyttelse på avfallskjelen er man 

nødt til å ha installert tilstrekkelig spisslastkapasitet som kan forsyne etterspørselstoppene. Figur 3.2 

illustrerer hvordan optimal fordeling av effekt mellom spisslast og grunnlast avhenger av 

kostnadsstruktur og forbruksprofiler. 

 

Figur 3.1 Optimal effektandel for en grunnlastkilde som avfall ved forsyning til fjernvarme og industri. 

Erfaringsvis er det bygget anlegg for energiutnyttelse av restavfall ned mot 15 MW. Vi anser derfor 

dette for en grense for hva som er en kostnadseffektiv kjel. For å opprettholde en konstant 

produksjon gjennom året og en høy energiutnyttelsesgrad bør ikke effekten levert fra en avfallskjel 

overstige 40 % av den totale avtakseffekten i fjernvarmeanlegget. For varmeleveranse til industrien 

vil man ha en langt mer stabil dampleveranse gjennom året og avfall kan derfor kostnadseffektivt 

utgjøre opptil 80 % av avtakseffekten til industrien. I følge styringsgruppen er det i markedet en 

oppfatning om at varmekunder må ha en størrelse på over 100 GWh før det vil være interessant å 

etablere levere varme fra energiutnyttelse fra restavfall. Et varmeanlegg på denne størrelsen vil være 

fjernvarmeanlegg. Lokale energisentraler vil være for små til å være aktuelle for effektiv 

energiutnyttelse fra restavfall.  

                                                           

5
 Mer om dette i kapittel 3.2. 

6
 Med kunde tenker vi her på en industribedrift eller et fjernvarmeanlegg, ikke enkelthusholdninger. 
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3.2 Konkurransen mot andre teknologier i varme- og 

kraftvarmeverker 
Avfallskjel er en typisk grunnlastkjel med høye investeringskostnader og lave driftskostnader. Andre 

teknologier som også kjennetegnes av å være grunnlast er biokjeler basert på flis eller pellets, og 

store varmepumper. Disse teknologiene må derfor ha en høy brukstid for å bli kostnadseffektive. 

Elkjeler, gasskjeler og oljekjeler derimot, er preget av svært lave investeringskostnader og høye 

driftskostnader. Slike kjeler vil derfor ikke være konkurransedyktige med høye brukstider. 

Figur 3.2 viser hvordan de totale enhetskostnadene utvikler seg med brukstiden for de ulike 

grunnlastteknologiene, med et avkastningskrav på 8 %. 

 

Figur 3.2 Anslag for spesifikk energikostnad pr teknologi ved ulike brukstider. 

En avfallskjel er helt avhengig av svært høy brukstid for å være et konkurransedyktig alternativ7. For 

at de riktige prosjektene skal realiseres er det derfor viktig med et harmonisert støtte- og 

avgiftsregime mellom disse teknologiene. 

For en aktør som leverer prosessdamp til industrien vil imidlertid også gass-, olje- og elkjeler være 

konkurrenter ettersom industrien ofte har tilgang til rimelig brensel.  

3.3 Konkurransen mot lokale energisentraler  
For at kostnadene ved utbygging ikke skal bli for store er det også en nødvendig forutsetning at 

varmetettheten er høy, altså at de potensielle kundene bor tett. Videre er det svært viktig for 

lønnsomheten at fjernvarme oppnår en tilstrekkelig høy markedspenetrasjon, altså at mange av de 

aktuelle kundene velger å knytte seg til fjernvarme.  

Figur 3.3 viser hvordan fjernvarmens gjennomsnittskostnad er fallende innenfor det relevante 

markedet og må oppnå en høy kritisk masse (qFV-kritisk) for å være et konkurransedyktig alternativ mot 

lokale energisentraler (LES)8.  

                                                           

7
 Tallgrunnlaget for beregningene finnes i vedlegg 11.2. 
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Figur 3.3 Konkurransesituasjonen mellom fjernvarme og lokale energisentraler innenfor et begrenset marked. 

En risiko for en fjernvarmeaktør er derfor at enkelte store, attraktive kunder innenfor dette markedet 

faller bort ved at de eksempelvis etablerer en egen lokal energisentral basert på bioenergi eller 

varmepumper. I enkelte tilfeller kan det at ett sentralt bygg installerer egen lokal energisentral være 

tilstrekkelig for å blokkere for hele utbyggingen av fjernvarme.  

I illustrasjonen over ville alle kundene kunne oppnådd en lavere energikostnad hvis fjernvarme 

etablerte seg som egen teknologi, og kostnaden vil reduseres jo høyere markedspenetrasjonen blir. 

Etableres flere teknologier i dette markedet øker energikostnaden. Samfunnsøkonomisk sett er det i 

denne situasjonen derfor ønskelig med kun en teknologi (naturlig monopol).  

  

                                                                                                                                                                                     

8
 Nærvarmeanlegg, også omtalt som ”liten fjernvarme”, vil være en konkurrent til energiutnyttelse fra restavfall på lik linje 

med lokale energisentraler. Nærvarme er definert som et varmeanlegg med begrenset distribusjonsnett, hvor en 
energisentral i ett bygg forsyner ett eller flere andre bygg med varme.  Eksempler kan være en gruppe kommunale bygg og 
campusområder som skoler, sykehus og universiteter. Nærvarme skiller seg fra lokale energisentraler ved at det også inngår 
distribusjonsnett- og kundesentralkostnader. 
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4 Rammevilkår 

I følgende kapittel vil de mest sentrale rammebetingelser for energiutnyttelse fra restavfall i Norge 

og Sverige bli gjennomgått. Gjennomgangen fokuserer på de rammebetingelser som både direkte og 

indirekte påvirker investering og løpende drift av avfallsforbrenningsanlegg. Gjennomgangen er til 

dels basert på sekundære kilder, hvor skjønnsmessige vurderinger inngår. Det understrekes derfor at 

det kan være usikkerhet knyttet til beskrivelsen og tolkningen av reglene. 

4.1 Norge 

4.1.1 Direkte  

Deponiavgiften 

Det ble innført deponiforbud for biologisk nedbrytbart avfall i juli 2009. Dispensasjoner kan innvilges, 

og avgiften i 2011 er da på 463 kr per tonn deponert avfall. For annet avfall er deponiavgiften 280 kr 

per tonn (Finansdepartementet, 2011b).  

Behandling flyveaske/bunnaske 

Avfallsfraksjonene fra et avfallsforbrenningsanlegg består av flyveaske (filterstøv) og bunnaske. 

Flyveaske er å regne som farlig avfall, og det stilles dermed strenge krav til sluttbehandlingsmetode. 

Mottaksgebyret i et typisk tilfelle ligger på rundt 450-550 kr/tonn (NOAH, 2011). Det presiseres at 

dette er et cirka tall, avhengig av analysen på askens innhold, og at enkelte anlegg møter høyere 

mottaksgebyr enn dette. NOAH på Langøya er markedsledende på behandling av flyveaske i 

Skandinavia, og behandler omtrent 90 % av flyveasken produsert i Norge. Det er rimelig å anta 

prisene vil kunne variere etter markedsforhold. 

Bunnaske er som regel ikke å betrakte som farlig avfall. I de fleste tilfeller anvendes denne som blant 

annet som dekkmasse på deponi. Det som sendes til behandling har et mottaksgebyr hos NOAH på 

rundt 150-200 kr/tonn (NOAH, 2011), men prisene vil variere etter markedsforholdene. I tillegg til 

mottaksgebyr på aske kommer transportkostnader.  

Totale kostnader på flyveaske og bunnaske vil variere avhengig av distansen til deponi, se vedlegg 

11.1.  I modellanlegget har vi benyttet en behandlingspris på 800 kr/tonn på flyveaske og 250 kr/tonn 

på bunnaske9. 

Farlig avfall som flyveaske pålegges et deklarasjonsgebyr på 45 kr/tonn inntil 1000 tonn per år, per 

organisasjonsnummer. Tonnasje utover dette er ikke avgiftsbelagt (Norsas, 2011). Gebyret skal blant 

annet dekke kostnadene ved informasjon, registrering og statistikkføring. Dette inngår i 

mottaksprisen NOAH tilbyr. 

Utslippstillatelser 

Det er i praksis fylkesmannen som innvilger utslippstillatelser. Forskrift om forbrenning av avfall 

(Lovdata, 2006) sier at ”Den som skal drive anlegg for forbrenning av avfall må ha tillatelse, jf. 

Forurensningsloven § 29, jf. Avsnitt III. Søknad om utslippstillatelse skal rettes til 

                                                           

9
 Disse kostnadsanslagene inkluderer transport, og er oppgitt fra styringsgruppa 



  

  

 

17 

Avfall Norge april 2011 

 

 

Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

forurensningsmyndigheten.” ”Forurensningsmyndigheten kan fastsette tilleggsvilkår eller strengere 

vilkår enn i dette kapitlet ut ifra lokale forhold og egenskaper ved det aktuelle forbrenningsanlegget” 

(Lovdata, 2006).  

NOx- avgift/Miljøavtale om reduksjon av NOx utslipp  

Avfallsforbrenningsanleggs fritak fra NOx – avgiften bortfalt sammen med forbrenningsavgiften (da 

denne inneholdt en NOx andel).  NOx – avgiften utgjør i 2011 16,43 kroner per kg NOX.  Avgiftspliktige 

forbrenningsanlegg kan slutte seg til “miljøavtalen om reduksjon av NOX-utslipp” og dermed oppnå 

avgiftsfritak (Finansdepartementet, 2011b). Fra tilknytningsdato inntrer en betalingsplikt til 

Næringslivets NOX-fond. Satsene for innbetaling til NOX fondet er fra 1. januar 2011 på 4 kr/kg NOX 

(NHO, 2011). 

 

CO2-kvoteplikt 

Avfallsforbrenningsanlegg vil forbli fritatt fra kvoteplikten frem til 2013. Nye kvotedirektiv for Norge 

fra 2013 vil sannsynligvis følge EUs kvotedirektiv. Dette innebærer at fritaket fortsetter for 

forbrenningsanlegg som har som hovedformål å forbrenne kommunalt avfall. 

Samforbrenningsanlegg hvor hovedmålet med forbrenningen er energiproduksjon, vil sannsynligvis 

kunne bli kvotepliktige (KLIF, 2011a; Finansdepartementet, 2010). 

Forbruksavgift elektrisitet 

Forbrenningsanlegg betaler i 2011 normal forbruksavgift (høy sats = 11.21 øre/ kWh) på el til internt 

bruk på generell basis. Elektrisitet som forbrukes i selve produksjonsprosessen vil ha en redusert 

avgift på 0,45 øre/kWh ihht. særavgiftforskriftens § 3-12-5. Særavgiften omfatter kraft som leveres til 

industri og produksjon av fjernvarme. Det foreligger en forskjellsbehandling i el-avgiften for el brukt i 

produksjon hos anlegg som driver energigjenvinning fra avfall. De som har næringskode 35.300 

Damp- og varmtvannsforsyning har lav avgift. De som har næringskode 38.210 Behandling og 

disponering av ikke-farlig avfall har høy avgift. Det er formålet med bedriften som bestemmer hvilken 

næringskode en får, og dermed også el-avgiften (Avall Norge, 2011).  

Det gis fritak for avgift på kraft som er produsert ved energigjenvinningsanlegg og leveres direkte til 

sluttbruker (Toll og Avgiftsdirektoratet, 2011). Det vil si at hvis et forbrenningsanlegg 

(kraftvarmeverk) inngår en kontrakt direkte med kjøper får man fritak for forbruksavgiften. Det er 

vanlig at selger og kjøper deler rabatten. 

Husholdninger og deler av næringslivet betaler i tillegg til el-avgift et påslag 1 øre per kWh etter 

regelverk underlagt Olje- og energidepartementet. Inntektene fra påslaget er øremerket 

Energifondet, som disponeres av Enova.  
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Eksport/Import av avfall 

Det må søkes om eksporttillatelser for transport av husholdningsavfall over landegrensene. 

Regelverket administreres av KLIF, og eksporttillatelser innvilges for ett år av gangen. 

Norges forpliktelser ovenfor EØS-avtalen legger strenge føringer på Norges spillerom når det gjelder 

regelverket for eksport og import, både kvantitative og fiskale reguleringer. Artikkel 10 i EØS-avtalen 

sier at toll på import og eksport og avgifter med tilsvarende virkning10 skal være forbudt mellom 

avtalepartene. Med forbehold for de bestemmelser som er fastsatt i protokoll 5, skal dette også 

gjelde fiskal toll, det vil si toll for å skaffe staten inntekter. Artikkel 12 i EØS-avtalen sier at 

kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virking skal være forbudt mellom 

avtalepartene. Artikkel 13 er unntakene som sier at bestemmelser i artikkel 12 (og 11, som gjelder 

import) ikke skal være til hinder for forbud eller restriksjoner på import, eksport eller transitt som er 

begrunnet ut fra hensynet til offentlig moral, orden og sikkerhet, vernet om menneskers liv og helse, 

plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk eller arkeologisk verdi eller den industrielle 

eller kommersielle eiendomsrett. Slike forbud eller restriksjoner må dog ikke unne brukes til vilkårlig 

forskjellsbehandling eller være en skjult hindring på handelen mellom avtalepartene. 

Import og eksport av avfall reguleres gjennom EØS avtalens eksportforordning (nr. 1013/2006), som 

er gjennomført i norsk regelverk i den norske avfallsforskriften, kap. 13. Klima- og 

forurensningsdirektoratet er ansvarlig myndighet og kontaktorgan i Norge, og treffer avgjørelser i 

henhold til nevnte forordning. Denne forordningen har en egen artikkel, Artikkel 3 (5) som 

omhandler eksport av blandet kommunalt avfall, som husholdningsavfall eller tilsvarende, og det er 

denne som åpner for begrensning i eksporten. Artikkelen sier at avfallet skal være underlagt samme 

prosedyreregler som om avfallet var eksportert til deponering, uavhengig av faktisk 

behandlingsmåte: “Eksport av blandet kommunalt avfall (listepost 200301) innsamlet fra private 

husholdninger, og som skal til anlegg for gjenvinning eller sluttbehandling, skal i samsvar med denne 

forordningen underlegges samme bestemmelser som gjelder for eksport til sluttbehandling. Dette 

inkluderer også tilsvarende avfall fra andre produsenter, når innsamlingen dekker disse.” 

(Miljøverndepartementet, 2008).  

Investeringsstøtte fornybar varme og kraft produksjon 

Enova kan gi investeringsstøtte til bygging av anlegg for fornybar varmekraftproduksjon. 

Støttebeløpet er ikke bestemt på forhånd, men støtten skal bidra til at prosjektet oppnår en 

”avkastning tilsvarende normal avkastning for varmebransjen”, det vil si 8 % reelt før skatt. Endelig 

støttebeløp fastsettes på grunnlag av konkurransen mellom de prosjekter som søker støtte, 

prosjektets kvalitet, investeringsbudsjett og kontantstrømanalyse. Prosjekter som faller utenfor dette 

programmet er distribusjonssystemer internt i bygninger, prosjekter som kun omfatter 

varmeproduksjon (med unntak av konvertering til fornybar grunnlastproduksjon i anlegg etablert før 

1.1.2008, og som ikke tidligere har mottatt støtte fra, og kontraktsfestet energileveranse med, 

                                                           

10
 Det er uten betydning om avgiften virker proteksjonistisk eller ikke, eller hva slags formål den har. EU- domstolen har 

også anvendt dette forbudet mot toll på en kommunal avgift på en eksport av en viss vare ut over kommunegrensen. Det 
spilte ingen rolle at avgiften også gjaldt ved “eksport” til andre kommuner i samme stat. 
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Enova), prosjekter som er bedriftsøkonomisk lønnsomme uten støtte og prosjekter som allerede er 

igangsatt eller besluttet gjennomført (Enova, 2010). 

Hvilke prosjekter som får tilsagn er blant annet basert på energiutbytte per støttekrone, og historiske 

tall viser at det er stor spredning i energiutbytte til prosjekter som får tilsagn. Hittil har Enova tildelt 

190 millioner NOK, fordelt på 14 prosjekter til energiproduksjon basert på avfall (ekskludert biogass 

og deponigass). Fjernvarme, damp, el og i ulike kombinasjoner av disse har i snitt et energiutbytte på 

2,7 kWh per støttekrone, der 1,74 er laveste og 20,44 som høyeste. Dersom vi utelukkende ser på el-

produksjon (kun fire prosjekter) er energiutbyttet i snitt 2,7 kWh/støttekrone, hvor 2 er det laveste 

og 5,3 er det høyeste (Enova, 2011).  

Det har også blitt gitt støtte til avfallsbasert dampproduksjon gjennom Enovas industriprogram, og i 

følge (Enova, 2011) ligger nivået tilsvarende programmet for nyetablering av fjernvarme. Industri har 

i snitt høyere krav til energiutbytte, men i avfallsprosjekter med dampleveranser til industri regnes til 

gjengjeld med en noe kortere levetid for å reflektere høy risiko knytte til leveranse til kun én kunde.  

 

El-sertifikater 

Loven om el-sertifikater i Norge er pt ikke vedtatt, men etter planen skal et felles marked for Norge 

og Sverige være operativt i perioden 2012-2035. Det er fortsatt usikkert hvorvidt kraft fra 

avfallsforbrenning vil falle inn under el-sertifikatordningen, og eventuelt hvor stor andel av avfallet 

som da vil bli definert som fornybart. For Norge er EUs direktiv 2001/77/EF (fornybardirektiv I) 

gjeldende i EØS avtalen. Avfall inngår ikke her i definisjonen av biomasse, mens dette er endret i EUs 

direktiv 2009/28/EC (fornybardirektiv II), som er gjeldende i Sverige. Her inngår den nedbrytbare 

andelen av avfall i definisjonen på biomasse. Fornybardirektiv II må implementeres i EØS avtalen. 

Avfall Norge publiserte nylig en rapport som viser at fornybarandelen i avfall er 60 % regnet på 

vektbasis, og 52 % regnet på energibasis (Mepex, 2010), men når det gjelder andelen som faller inn 

under el-sertifikatordningen kan denne fortsatt falle et sted mellom 0 og 100 %. Det legges opp til 

likebehandling av teknologier i de to landene, og torv er pt det eneste foreslåtte unntaket. 

 

Det presiseres at el-sertifikater kun vil være tilgjengelig for nye anlegg, men at det i dag åpnes opp 

for at de anlegg som får tilsagn på støtte fra Enova i dag vil kunne velge bort Enova-støtte til fordel 

for el-sertifikater dersom dette skulle bli et alternativ (Larsen, 2011). Hvilken effekt el-

sertifikatmarkedet vil ha på kundens totale el-kostnad avhenger av flere faktorer, og vil bli diskutert 

nærmere i kapittel 8.3.7. 

4.1.2 Indirekte  

Fjernvarmekonsesjon 

For å bygge ut fjernvarme i et område kreves det konsesjon dersom anlegget leverer til eksterne 

brukere og har en kapasitet større enn 10 MW. Konsesjon gis av Norges vassdrags- og 

energidirektorat.  

Tilknytningsplikt  

Tilknytningsplikten for fjernvarme fastsettes ved kommunal vedtekt, og kan bare gjøres gjeldende 

innenfor konsesjonsområdet. Plikten retter seg i utgangspunktet mot nybygg. I tillegg har Kommunal- 

og regionaldepartementet i en tolkningsuttalelse fra 2004 funnet at tilknytningsplikten kan gjøres 
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gjeldende ved hovedombygging, men ikke ved bruksendring. Hovedombygging der hele 

varmeanlegget berøres, har klare paralleller til nybygging (Kommunal- og regionaldepartementet, 

2008). 

 

Energiloven 

Paragraf 5-5 i energiloven regulerer prisen på fjernvarme og slår fast at den ikke kan overstige prisen 

på elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.   

Krav til energiforsyning i TEK 10 og energieffektivisering 

Byggteknisk forskrift (TEK 10) som trådte i kraft juli 2010, stiller blant annet krav til at alle bygninger 

over 500 m2 skal prosjekteres og oppføres slik at minimum 60 prosent av netto varmebehov 

(romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann) kan dekkes av annen energiforsyning enn 

direktevirkende elektrisitet og fossile brensler. Tilsvarende skal minimum 40 prosent av netto 

varmebehov kunne dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet og fossile 

brensler for bygninger under 500 m211. For boligbygg gis det unntak for kravet dersom bygningen har 

et samlet netto varmebehov under 15.000 kWh i året eller dersom det kan dokumenteres at kravet 

fører til merkostnader for forbruker over byggets levetid. En mulig framtidig bestemmelse om at alle 

nye bygninger skal føres opp i samsvar med lavenergi- og passivhusstandard vil på lang sikt påvirke 

den totale energibruken til oppvarming betraktelig, og følgelig kunne redusere etterspørselen etter 

fjernvarme.  

Energimerking av bygg 

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft 1. 

januar 2010, og er obligatorisk for nybygg og for alle som skal selge eller leie ut boliger eller 

yrkesbygg. Yrkesbygg over 1000 kvadratmeter skal alltid ha gyldig energiattest. 

Energimerkeordningen er todelt med en energikarakter og en oppvarmingskarakter. 

Energikarakteren fastsettes på bakgrunn av beregnet levert energi til boligen eller bygningen. 

Metode for beregning er fastsatt i standarden NS 3031. Siden fjernvarme har lavere 

systemvirkningsgrad enn for eksempel elektrisitet vil det virke negativt inn på energikarakteren. 

Oppvarmingskarakteren viser andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som 

kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje og gass. Skalaen er delt inn i fem farger. Disse er: rødt, 

oransje, gult, lysegrønt og grønt.  Fjernvarmeoppvarming gir en lysegrønn karakter. For å gå grønt må 

andelen under fossilt og el være lavere enn 30 % (NVE, 2010a).   

Kostnader ved installasjon av vannbåren varme  

I dag installeres det vannbåren varme i 40 % av nye yrkesbygg, og i 25 % av nye boliger (Enova 

Næring, 2010).  Kostnadene ved installasjon av vannbåren varme i bygg varierer mye fra prosjekt til 

prosjekt, og i 2011 koster det i følge (Olsen, 2011) rundt 600 kr/m2 ekstra å installere vannbåren 

varme i nye boliger i Norge. Kostnadene ved installasjon er om lag dobbelt så høye i Norge som i 

Sverige. 

                                                           

11
 Kravet vil kunne fravikes dersom det kan dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet.  
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Investeringsstøtte til infrastruktur for fjernvarme 

Programmet for utbygging av fjernvarmeinfrastruktur gjennomføres som en anbudsordning og 

tilbydere velges på grunnlag av konkurranse. Støttenivået beregnes ut fra lønnsomheten i prosjektet. 

Prosjektet kan få støtte slik at man får en avkastning på 8 % reelt før skatt. Totalt har Enova tildelt 

486 millioner NOK, fordelt på 39 prosjekter. Gjennomsnittlig energiutbytte har hittil vært 1,8 kWh 

per støttekrone (Enova, 2011).  

Investeringsstøtte til konkurrerende varme alternativer 

Enova tilbyr også støtte til aktører som vil etablere annen form for fornybar fjernvarmeproduksjon 

enn avfallsbasert, som for eksempel fjernvarme fra bioenergi. Støttenivået beregnes på samme måte 

som for avfallsbasert. Enova kan også tilby støtte til investeringer i lokale varmesentraler og 

distribusjonsanlegg mellom ulike bygg og anlegg. Støtten begrenses oppad til en reell avkastning på 8 

% før skatt og/eller 1,25 fornybar kWh per støttekrone. Industrien kan søke Program for lokale 

energisentraler under forutsetning at mer enn 50 % av varmen er knyttet til bygningsoppvarming og 

/ eller bereding av tappe- eller vaskevann. Spillvarme fra prosess ikke kan inngå i prosjektet (Enova, 

2010). 

I tillegg til ovennevnte støtteordninger kan Enova tilby investeringsstøtte til bygging av anlegg for 

biogassproduksjon, samt distribusjon i sammenheng med produksjon. Støtten gis som 

investeringstilskudd, og støttenivået vil være begrenset til hva som er nødvendig for å utløse 

investeringen, med maksimal støtteandel på 30 % av godkjente kostnader (Enova, 2010). 

Avgifter på alternative energibærere 

Mineraloljeavgiften er sammensatt av en grunnavgift, en CO2-avgift og en tilleggsavgift (svovelavgift). 

CO2-avgiften regnes per liter og er lik for alle mineraloljeprodukter (lett fyringsolje og tungolje). Når 

det gjelder naturgass og propan (LPG) møter disse kun en CO2-avgift. For oversikt over satser, se 

Tabell 4 på neste side. Merk at gass til bruk i industrien får redusert sats, hhv 0,05 kroner per Sm3 for 

naturgass og 0 per Sm3 for LPG. Gass som blir brukt i kjemisk reduksjon, elektrolyse, metallurgiske 

eller mineralogiske prosesser får fullt fritak da disse ikke er omfattet av energiskattdirektivet.  
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Tabell 4 Avgiftssatser fossile energibærere12
 (Finansdepartementet, 2011c) 

Avgiftssatser 
2011 

Lett fyringsolje Tungolje Lett 
fyringsolje/tungolje 
reduserte satser

13
 

Naturgass LPG 

 øre/l øre/kWh øre/l øre/kWh øre/l øre/kWh øre/m3 øre/kWh øre/kg øre/kWh 

CO2- avgift 59 6,2 59 6,2 31 3,3 44 4,4 66 5,12 

Grunnavgift 98 10,3 98 10,3 12,6 1,3 - - - - 

Svovelavgift
14

 7,6 0,8 7,6 0,8 7,6 0,8 - - - - 

Kr /tonn CO2 221 199 115/106 223 220 

 

Forbrenningsanlegg med innfyrt effekt over 20 MW er fritatt for CO2-avgiften, og omfattes isteden av 

EUs CO2-kvotesystem. Grunnet blant annet gratis tildeling av kvoter har disse betalt mindre per tonn 

CO2 i perioden 2008-2012 enn de ville gjort om de skulle vært omfattet av CO2-avgiften (NVE, 2010c).  

 

Utkoblbart forbruk av kraft 

Nettselskapene tilbyr tariff for utkoblbart forbruk til alle eksisterende kunder frem til 1. juli 2012. Fra 

1. juli 2012 vil en ordning med redusert nettleie for fleksibelt forbruk avløse dagens ordning med 

utkoblbart forbruk i el-kjeler. Redusert nettleie for fleksibelt forbruk vil bare kunne tilbys hvis det er 

nettmessige begrunnelser for dette. Underliggende nett vil antakelig også kunne tilby dette hvis 

sentralnettet har behov for fleksibilitet. Den faktiske utformingen av fleksible tariffer er per i dag ikke 

endelig avklart, og det er derfor en del usikkerhet rundt dette virkemiddelet. 

4.2 Sverige15 

4.2.1 Direkte  

Deponiavgift  

Fra 2002 har det i Sverige vært forbudt å deponere utsortert brennbart avfall og fra 2005 ble det 

også forbudt å deponere organisk avfall. Dispensasjoner fra forbudet gis av ”länsstyrelsen” (SOU, 

2009). Fra 2006 har deponiavgiften vært på 435 SEK per tonn. Det gis unntak for aske som brukes til 

”sluttäckning eller konstruktioner på deponien eller används utanför deponin” (Avfall Sverige, 2009). 

Det gis fritak på deponiavgiften på farlig avfall.  

Behandling flyveaske/bunnaske 

Ifølge NOAH blir i overkant av 50 % av Sveriges flyveaske fra avfallsforbrenning sendt til Norge for 

behandling. I følge (AvfallSverige, 2011) utgjorde dette i 2008 65.750 tonn totalt. Anlegg som 

Gøteborg og Lidköping har egne deponi, mens Stockholm leverer sin flyveaske til Ragn-Sells. 

Flyveasken som blir sendt til Norge burde i prinsippet møte samme mottaksgebyrer som norske 

                                                           

12
 Omregninger er gjort vha (EnergiLink). For naturgass og LPG er det (Finansdepartementet, 2010) priskorrigert.   

13
 Mineralolje som leveres til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter er i 2011 ilagt en lav 

grunnavgift. Treforedlings-, silde- og fiskemelindustrien betaler redusert CO2-avgift.  

14
 Svovel-avgiften er i dag 7,6 øre per liter olje for hver påbegynte 0,25 prosent vektandel svovel i olje som inneholder over 

0,05 pst vektandel svovel. Dette tilsvarer i overkant av 15 kroner per kg SO2 for tungolje. 
15

 Alle tal omregnet til NOK. 1 SEK = 0,88 NOK. 
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anlegg, og for et typisk tilfelle vil dette ligge rundt 450-550kr/tonn. Det er i midlertidig sannsynlig at 

prisen vil kunne variere med anleggets forhandlingsposisjon, og det kan videre tenkes at svenske 

anlegg har en sterkere forhandlingsposisjon enn norske anlegg da det i større grad foreligger 

alternative mottak. I tillegg til behandlingspris på avfall og aske kommer transportkostnaden, og 

denne kostnaden vil variere avhengig av distansen. 

Store deler av bunnasken i Sverige brukes som dekkmasse på deponi, og det er usikkert hva dette 

eventuelt koster svenske anlegg.  

I følge NOAH og Naturvårdsverket betaler ikke Sverige et deklarasjonsgebyr for farlig avfall slik 

Norske forbrenningsanlegg gjør (Naturvårdsverket, 2011; NOAH, 2011).  

NOX-avgift 

Forbrenningsanlegg som produserer mer enn 25 GWh per år omfattes av en avgift på 44 NOK/tonn 

NOX. En andel av dette tilbakebetales påfølgende år. Nettobeløpet er en funksjon av utslippsmengde 

og produsert energi, og beregnes på følgende måte:  

 MWh produsert energi * tilbakebetalingsbeløp (kr/MWh) 

kr& 

MWh produsert energi * tilbakebetalingsbeløp (X NOK/MWh) 

/MWh 

- Antall kg NOx utslipp * ca. 44 NOK      

 

 

 

= Netto innbetalt beløp  

 

Tilbakebetalingsbeløpet vil variere, men var i 2009 ca. 8,5 NOK per MWh (Naturvårdsverket, 2009).  

CO2-kvoteplikt  

Anlegg som brenner avfall til energigjenvinning i Sverige er fritatt fra kvoteplikten frem til 2013. EUs 

kvotedirektiv fra 2013 innebærer at fritaket for kvoteplikten for samforbrenningsanlegg fjernes. 

Fritaket for avfallsforbrenningsanlegg fortsetter å gjelde, men Naturvårdsverket i Sverige har 

fremmet forslag om at alle svenske anlegg skal defineres som samforbrenningsanlegg1617 

(Naturvårdsverket, 2011). Utfallet av denne saken. dvs. hvem som får kvoteplikt og ikke. er imidlertid 

ikke endelig fastsatt (AvfallSverige, 2011).  

Forbruksavgift på elektrisitet 

I Sverige er forbruksavgiften for alminnelig forbruk 24,9 øre/kWh (28,3 svenske öre/kWh). Elektrisitet 

som forbrukes innen industriell virksomhet i produksjonsprosessen betaler 0,44 øre/kWh (0,5 

svenske öre/kWh) (Skatteverket, 2010a). Sverige har ikke redusert avgift på elektrisitet benyttet til 

ren varmeproduksjon, men har fritak for elektrisitet benyttet i kraftvarmeanlegg (Tulli Fi, 2010). 

Eksport/Import av avfall 

Det er pt ingen restriksjoner på import/eksport av avfall til/fra Sverige.  

Investeringsstøtte fornybar varme- og kraftproduksjon  

Det gis ikke investeringsstøtte til anlegg som bedriver energigjenvinning av avfall.  

                                                           

16
 Utenom ett anlegg som brenner farlig avfall 

17
 Med begrunnelse i en ankesak til EU domstolen hvor 4 svenske anlegg, tidligere definerte som avfallsforbrenningsanlegg, 

ble definert som samforbrenningsanlegg.  
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El-sertifikater 

Sverige har hatt et el-sertifikat system siden 2003. Kildene for sertifikatberettiget 

kraftproduksjon med biologisk materiale begrenser seg til trevirke, torv og biogass. Elektrisitet 

produsert fra blandet husholdningsavfall og bioolje får ikke el-sertifikater (Energimyndighetene, 

2010). Avfallsforbrenningsanlegg må kunne dokumentere mengden utsortert treavfall som brennes 

for å motta el-sertifikater.  

Svenske el-kunders totale merkostnad som følge av el-sertifikater har vært varierende i operativ 

periode. I 2009 var tallet på ca. 6,5 norske øre, mens den i 2002 var på om lag 2 norske øre 

(Energimyndigheten, 2010). 

4.2.2 Indirekte 

Kostnader ved installasjon av vannbåren varme  

I 2011 koster det ca. 330 NOK/m2 å installere vannbåren varme i nye boliger i Sverige (Olsen, 2011). 

Dette er omtrent halvparten av hva det koster i Norge.  

Investering nyetablering fjernvarme produksjon/fjernvarme infrastruktur 

Det er pt ingen investeringsstøtte for nyetablering av fjernvarme eller fjernvarme infrastruktur 

(AvfallSverige, 2011).  

Avgifter på strøm og alternative brensel 

Tabell 5 Avgifter på alternative energibærere i Sverige, oppgitt i NOK (Skatteverket, 2010b; Zero , 2010) 

Avgiftssatser 2011 
(oppgitt i NOK)

18
 

Fyringsolje lett 
 

Tungolje Naturgass LPG 

 øre/l øre/kWh øre/m3 øre/kWh øre/m3 øre/kWh øre/kg øre/kWh 

CO2- avgift 265 28 265 26,5 198,7 19,8 254 19,7 

Grunnavgift 134 14,1 63 6,3 77,4 7,75 12 0,93 

Svovelavgift (2010) 6 6,3 22 2,2 - - - - 

 

De samme industriene som har redusert forbruksavgift på elektrisitet har også redusert grunnavgift 

på mineraloljer. Skattefradraget for fremstilling av kraftvarme, og tilvirkningsprosess i industri ble 

redusert 1. januar 2011 til 70 % av grunnavgiften, og 70 % av CO2 -avgiften. Fra 1. januar 2015 

kommer fradraget for CO2 -avgiften til å bli redusert ytterligere, til 40 % (Skatteverket, 2010). 

Avdraget for fremstilling av skattepliktig elektrisk kraft forblir uforandret i 2011. Det finnes ingen 

spesielle tariffordninger for bruk av strøm i utkoblbare el-kjeler. 

 

4.3 Deponiregler Europa 
Skandinavia er ledende på behandling og energiutnyttelse av avfall. Av andre land som har innført 

omfattende deponiforbud er Nederland, Sveits, Frankrike, Belgia, Tyskland og Østerrike. For Finland 

og Italia foreligger det planer om forbud i 2011 i følge (CEWEP, 2010). Ingen Øst-Europeiske land har 

                                                           

18
 Omregninger er gjort vha (EnergiLink). For naturgass og LPG er forholdstallet for utslipp per enhet  fra 

(Finansdepartementet, 2010) benyttet og priskorrigert.   
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innført deponiforbud, og prisen for deponering av avfall ligger pt rundt 20-25 Euro for landene 

Tsjekkia, Ungarn og Litauen. Heller ikke England, Irland og Spania har innført deponiforbud, men her 

er deponeringsprisen/avgiften noe høyere, og for England og Irland er det planlagt en sterk økning i 

avgiftsnivået. For mer informasjon de ulike landenes reglement henvises det til (CEWEP, 2010), en 

kartlegging som tar for seg deponiavgifter og forbud i Europa.  
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5 Avfallsstrømmer 

5.1 Norge 
I 2009 ble det produsert totalt 10,4 millioner tonn avfall i Norge (SSB, 2010). Brennbart avfall 

utgjorde totalt ca. 1,65 millioner tonn, og av dette ble 1,1 millioner tonn avfall levert til forbrenning 

ved norske anlegg (Mepex, 2010).  

Ved utgangen av 2009 hadde Norge en forbrenningskapasitet tilsvarende ca. 1,27 millioner tonn 

avfall, og ved slutten av 2010 hadde denne økt til ca. 1,5 millioner tonn Planlagt sikker utbygging for 

2011 er 0,3 millioner tonn, og planlagt, men usikker, kapasitetsutbygging for perioden 2012-2019 er 

0,3 millioner tonn (Profu, 2009). 

Det ble i 2008 produsert 105 GWh elektrisitet fra avfall (CEWEP, 2010a). 

5.2 Sverige  
I 2009 ble det brent 4,67 millioner tonn avfall i Sverige. Av dette utgjorde ca. 2,2 millioner tonn 

husholdningsavfall, og resten i hovedsak næringsavfall. Det er planlagt å øke forbrenningskapasiteten 

til 6,5 millioner tonn frem til 2015, og Sverige vil dermed fortsette å ha en overkapasitet i sine 

forbrenningsanlegg i tiden fremover. I 2013 vil denne tilsvare omtrent 2 millioner tonn avfall (Profu, 

2009).  

Det ble i 2008 produsert 1,5 TWh elektrisitet fra avfallsforbrenning, og i 2009 økte dette til 1,65 TWh 

(CEWEP, 2010).  

5.3 Eksport og import  
Sverige er hovedmottakeren for brennbart avfall fra Norge, og Klif registrerte i 2009 ca. 540 000 tonn 

eksportert i 2009. Dette er en økning på over 50 % fra 2008, da eksporten var på 350 000 tonn avfall 

(KLIF, 2010). I data fra Klif utgjør kommunalt blandet avfall om lag 60 000 tonn. Styringsgruppen og 

Avfall Norge setter store spørsmålstegn ved dette tallet, og mener eksportert mengde av denne 

typen avfall er langt høyere. Etter å ha skilt ut de kategorier vi mener kan defineres som 

næringsavfall og trevirke gjenstår det omtrent 230 000 tonn avfall. Hvor stor andel av dette som er 

blandet kommunalt avfall er usikkert. I følge (AvfallSverige, 2011) utgjorde husholdningsavfall 36 000 

tonn av importert avfallsmengde fra Norge i 2009. Det fremkommer tydelig at dette er et område 

hvor statistikken er ufullstendig, og i følge (Klif, 2011b) vil det være ryddet opp i dette innen neste 

rapporteringsperiode. 

Sverige importerer i dag også avfall fra blant annet også Tyskland og Nederland, og er på utkikk etter 

nye markeder (AvfallSverige, 2011). 

Norge importerte i 2009 rundt 306 000 tonn avfall, men svært lite av dette gikk til energigjenvinning 

(Klif, 2010).  
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5.4 Europa 
Figur 5.1 viser avfallssituasjonen i Europa i 2008, med tall hentet fra (Eurostat, 2009). Det 

fremkommer tydelig at mange land fremdeles har deponering av avfall som sin primære 

behandlingsmetode, og at det dermed er store fremtidige potensialer for import av “ledig” avfall. 

Flere faktorer spiller inn på hvorvidt et lands avfall er aktuelt for import til Norge, blant annet landets 

deponiavgifter (dvs. alternative behandlingskostnader), administrative gebyrer, transportkostnader, 

grad av sortering på deponi etc.  

                          

Figur 5.1: Håndtering av husholdningsavfall i Europa (2008). Kilde: (Eurostat, 2009) 

  



  

  

 

28 

Avfall Norge april 2011 

 

 

Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

6 Konkurransen om avfallet 
Det europeiske markedet for omsetning av avfall er i stadig utvikling, og stadig mer avfall handles 

over landegrensene.  Land som har deponiforbud på brennbart avfall, må enten behandle dette i 

hjemlandet eller eksportere. Det er bygget betydelig avfallsforbrenningskapasitet i både Norge, 

Sverige og Danmark for å kunne håndtere avfallet som tidligere ble deponert, og her ser man et 

potensielt underskudd på avfall i kommende år. Dette øker betydningen av å forstå hvordan prisen i 

markedet bestemmes.  

Kort oppsummert: Sverige er prissetteren i avfallsmarkedet på grunn av en mer gunstig 

kostnadsstruktur i svenske anlegg. Avfallsprisen vil derfor trolig ikke synke lavere enn den svenske 

marginalkostnaden som er om lag 200 kr/tonn avfall i et rent varmeverk. I de forbrenningsanleggene 

som har alternative grunnlastkjeler, og ledig kapasitet, vil man kunne substituere avfall med 

eksempelvis flis hvis det er rimeligere i perioder. Følgelig vil marginalkostnaden ved å brenne flis også 

kunne bestemme prisbunnen for avfall. Med dagens kostnader i flisforbrenning vil det imidlertid være 

lønnsomt å brenne avfall til en pris helt ned mot kr 80 per tonn avfall før man bytter over til fliskjelen.  

6.1 Prisen på avfall 

6.1.1 Prissettingen i markedet 

I avfallsmarkedet er det ingen felles børs hvor markedet blir klarert med en felles markedspris. 

Avfallsmeglere kjøper opp avfall fra avfallsprodusenter og selger det videre til norske og svenske 

forbrenningsanlegg. Handelen kan også foregå direkte mellom avfallsprodusent og 

forbrenningsanlegg. Avtalene som inngås er bilaterale og kan være alt fra “spotpriskontrakter”, altså 

engangshandler, til langsiktige avtaler som strekker seg over flere år.  

Det er viktig å skille mellom husholdnings- og næringsavfall. Alle kommuner har lov til å tildele 

enerett til behandling av avfallet, og kommuner med egne forbrenningsanlegg har lov til å behandle i 

egenregi (det er imidlertid relativt få kommuner med eget forbrenningsanlegg). Næringsavfall fra 

kommunale aktører må legges ut på anbud, mens private aktører står fritt til å velge hvem de vil. 

Ettersom avtalene inngås bilateralt er det rom for prisdiskriminering. I dagens situasjon med 

underskudd på avfall er dette noe både meglere og avfallsprodusenter vil kunne utnytte. Det vil være 

den aktøren med høyest betalingsvillighet for avfallet (som krever det laveste mottaksgebyret, 

transportkostnader inkludert) som vinner kontrakten.  

Etablering av fjernvarme i Sverige (og Danmark) startet før 1950, og gjennomgikk en jevn vekst frem 

til 1970-tallet da oljekrisene ga et ytterligere incentiv til omlegging fra oljefyring til annen 

oppvarming. Sverige har i stor grad gjennomført omleggingen, og det er først og fremst i de mer 

grisgrendte strøk og i en del villaområder det fremdeles ikke er fjernvarme. Dette står i sterk kontrast 

til situasjonen i Norge. Som et resultat av bosettingsstruktur, befolkning og historisk satsing på 

fjernvarme, er svenske anlegg i en annen størrelsesorden enn de norske. Det største 

fjernvarmeanlegget, som forsyner Stockholm, har en samlet varmeleveranse på i overkant av 8 TWh 

pr år. Til sammenligning er det en samlet fjernvarmelevering i Oslo på i overkant av 1 TWh. 
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Med tanke på avskrivinger, stordriftsfordeler, og potensial for en høyere energiutnyttelsesgrad19 har 

et gjennomsnittlig svensk forbrenningsanlegg en mer gunstig kostnadsstruktur enn norske anlegg. I 

tillegg er også Sverige det klart største markedet for energiutnyttelse av restavfall. Det er da rimelig å 

anta at et gjennomsnittlig svensk forbrenningsanlegg kan operere med lavere mottaksgebyrer enn 

norske anlegg på kort sikt, og at det er de svenske aktørene som er prissettere i dagens felles 

marked. Prisen på avfall i Norge dikteres derfor av den svenske prisen. Dette er også i tråd med 

arbeidet gjort i Xrgia (2010).  Transportkostnaden er en kile som, isolert sett, gjør at den norske 

avfallsprisen kan holde seg høyere over tid enn den svenske prisen. 

Hva bestemmer så markedsprisen på avfall (mottaksgebyret) i Sverige? I de neste tre avsnittene vil vi 

forklare hvordan varmeprisen og alternativkostnaden i svenske anlegg påvirker betalingsvilligheten 

for avfall og dermed markedsprisen. 

6.1.1.1 Kundenes alternativkostnad 

Varmeprisen i Norge er regulert til ikke å overstige kundens alternativkostnad hvis oppvarming er 

elbasert. I Sverige er det ingen regulering av varmeprisen. Varmeprisen kan dog ikke overstige 

kundenes alternativkostnad over tid, ettersom kundene da vil velge andre oppvarmingsløsninger. I de 

fleste tilfeller vil kundenes alternativ i Sverige være pellets eller varmepumpe 

(Energimarknadsinspektionen, 2009)20.  

Selve forbrenningsanlegget og distribusjonsnettet for varme kan sees på som to ulike enheter. 

Forbrenningsanlegget selger typisk varme til fjernvarmeselskapet, som distribuerer varmen og selger 

den videre til sluttbruker. I flere tilfeller har de to enhetene ulike eiere, uansett vil en todeling av pris 

og profitt være hensiktsmessig for å synliggjøre verdiskapningen. For anlegg som selger varmen 

direkte til en stor industriaktør blir en slik todeling mindre relevant. Det vil uansett være rimelig å 

anta at i de fleste tilfeller vil en økt varmepris til sluttkunde også øke prisen et forbrenningsanlegg vil 

kunne ta for sitt varmesalg. 

I de svenske sektorene bostadshus og service i 2010 var elektrisitet den viktigste energibæreren med 

49 % av markedet. Fjernvarme hadde 31 % markedsandel, biobrensel 10 % og oljeprodukter 9 % 

(SCB, 2011). Ettersom Sverige har en forbruksavgift på elektrisitet som er 13,8 øre/kWh høyere enn i 

Norge (25 øre / kWh i Sverige mot 11,2 øre / kWh i Norge), ville det ut fra dette være rimelig å tro at 

svenske fjernvarmeanlegg i gjennomsnitt kunne ta en høyere pris for varmen enn norske 

fjernvarmeanlegg. Også de som benytter olje som alternativ er ilagt en avgift som er høyere i Sverige 

enn i Norge. For biobrensel er det ingen forskjeller i avgiftsnivå mellom landene, så for kundene med 

bioenergi som alternativ ville vi ikke vente noen forskjell mellom varmeprisen i Norge og Sverige. 

                                                           

19
 Som vi skal vise i kapittel 0 vil energiutnyttelsesgraden ofte være høyere i større anlegg. 

20
 I praksis har mange husholdninger ikke noe økonomisk reelt alternativ til fjernvarme, ettersom det i mange hus vil være 

vanskelig og/eller svært kostbart å installere nye varmesystemer. Dette kan gi grunnlag for at aktører skrur opp prisen på 
fjernvarme til disse kundene. I følge Energimarknadsinspektionen er dette ikke et stort problem i dag, men utviklingen vil bli 
overvåket (Energimarknadsinspektionen, 2009).  
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Som vi ser av Figur 6.1 ligger den gjennomsnittlige svenske sluttbrukerprisen på elektrisitet (inkludert 

nettleie) som forventet noe høyere enn den norske prisen over tid. Fjernvarmeprisen i Norge de siste 

årene har imidlertid vært svært lik, men noe mer volatil, enn den gjennomsnittlige svenske prisen21. 

 

Figur 6.1 Gjennomsnittlig nominell fjernvarmepris i Norge og Sverige
22

. (SEK/NOK=0,88). Kilde: (SSB, 2010), (SSB, 2010b), 

(SCB, 2010a), (SCB, 2010b), (Svensk Fjarrvarme, 2010). 

Ut fra en markedsøkonomisk tankegang virker dette ulogisk, svenske aktører burde kunne ta høyere 

priser for fjernvarmen på gjennomsnittet enn norske aktører. Mange svenske fjernvarmeanlegg er 

imidlertid kommunalt eid, og mange av disse anleggene styres etter selvkostprinsippet23. De ser altså 

ikke ut til å utnytte markedets fulle betalingsvillighet for varme, men har fokus å levere rimelig varme 

til befolkningen som indirekte er eiere i de fleste svenske anlegg gjennom kommunene. Dette kan 

være forklaringen på hvorfor vi ikke ser en høyere pris på fjernvarmen i Sverige enn i Norge24.  

De offentlige fjernvarmeprisene reflekterer altså ikke den fulle betalingsvilligheten/-evnen for avfall i 

Sverige i dag. Markedet for avfall er i stadig endring og antakelig vil vi se en liberalisering i årene som 

kommer. Kanskje vil dette etter hvert påvirke prisstrategien til svenske forbrenningsanlegg i retning 

av en mer profittmaksimerende adferd, med en høyere pris på svensk fjernvarme. En konsekvens av 

                                                           

21
 Det gjør ingen store utslag på gjennomsnittsprisen om man vekter den i forhold til anleggenes størrelse. 

22
 Det bør presiseres at de svenske prisene varierer stort fra kommune til kommune, og gjelder for ”mindre flerfamiliehus”. 

Det er også rimelig å tro at de norske prisene varierer stort mellom selskapene. SSB oppgir imidlertid kun en 
gjennomsnittlig pris på fjernvarme. Det finnes flere svenske fjernvarmeanlegg som priser seg høyere enn et gjennomsnittlig 
norsk fjernvarmeanlegg, men på gjennomsnittet ligger de svenske aktørene under den norske gjennomsnittsprisen.  

23
 Også kjent som ”Hvile i seg selv-prinsippet”: Forbrenningsanlegget og fjernvarmeanlegget skal tjene nok til å dekke sine 

kostnader, men fremfor et mål om profittmaksimering søker de å levere rimelig varme til sine kunder.  

24
 Det bør legges til at en slik adferd ikke vil være mulig i mange norske anlegg. Svenske anlegg som er vel etablerte og 

nedskrevne har et langt større økonomisk mulighetsrom for å legge denne type prisstrategier enn norske anlegg som har 
langt høyere kostnader knyttet til avskrivinger og tilknytning av nye kunder til nettet. 
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

dette er at konkurransesituasjonen for norske forbrenningsanlegg vil forverres ettersom svenske 

anleggs betalingsvillighet for avfall vil kunne øke når varmeprisen øker. 

6.1.1.2 Produksjonskostnader i svenske anlegg 

For et rent varmeproduserende verk som kun har avfallskjel som grunnlast vil betalingsvilligheten for 

avfall avhenge av produksjonskostnader, deponikostnader, utslippskostnader og prisen de får for 

solgt varme. Betalingsvilligheten på kort sikt vil da være lik den prisen som gir et positivt 

dekningsbidrag gitt alle disse faktorene. På lang sikt må imidlertid også de faste kostnadene dekkes, 

og dette fører til at varmeproduserende verk med avfallskjel må kreve bedre betalt for behandling av 

avfallet. Dette gjelder spesielt for nyere anlegg.  

Videre er det nyttig å skille på om varmeproduserende anlegg har én eller flere grunnlastkilder som 

kan benyttes. Anlegg som kun har avfallskjel som grunnlast, må benytte denne for å klare sine 

leveringsforpliktelser. For disse anleggene vil det i pressede situasjoner kunne være økonomisk 

rasjonelt å forbrenne avfall selv om ikke marginalkostnadene ved forbrenning dekkes. Dette skyldes  

konsekvensene ved ikke å oppfylle sine forpliktelser på leverandørsiden. 

Ettersom svenske aktører er prissettende på markedet, vil det være rimelig å anta at de ikke vil prise 

seg lavere enn at de får dekket marginalkostnaden ved avfallsforbrenning. Dette vil i de fleste tilfeller 

derfor representere prisgulvet på avfall. På lang sikt må imidlertid anleggene dekke sine fulle 

gjennomsnittskostnader, som i de aller fleste tilfeller vil være høyere enn marginalkostnaden. Figur 

6.2 viser hvilket mottaksgebyr et svensk varmeverk må ha for å oppnå positivt driftsresultat 

(EBITDA)25 og årsresultat (EBIT) for et anlegg med fulle avskrivingskostnader. Skjæringspunktet på X-

aksen representerer punktet der varmeverket får et resultat lik null. Mange svenske anlegg er delvis 

nedskrevet og vil derfor ligge mellom disse to skjæringspunktene. 

 

Figur 6.2 Driftsresultat (før avskrivinger, EBITDA) og årsresultat (etter avskrivninger, EBIT) i svenske varmeverk. 

                                                           

25
 For et gitt sett med basisforutsetninger beskrevet i kapittel 7.1. 
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Figuren viser at et svensk varmeverk får et positivt driftsresultat med et mottaksgebyr helt ned i 200 

norske kroner per tonn avfall. På kortsiktige kontrakter er det derfor sannsynlig at det er denne 

prisen norske aktører må konkurrere mot26. For å dekke de faste kostnadene på et nytt svensk anlegg 

må mottaksgebyret være mellom kr 600 og kr 650 for at årsresultatet skal bli positivt. Avhengig av 

hvor mye nedskrevet svenske anlegg er, vil det derfor være en pris mellom kr 200 og kr 650 norske 

anlegg må konkurrere mot på langsiktige kontrakter. 

6.1.1.3 Alternativkostnader i svenske forbrenningsanlegg 

Et varmeproduserende anlegg med både avfallskjel og biokjel vil i perioder med ledig 

produksjonskapasitet (typisk lavlastperioder) kunne operere med et annet pristak for avfall enn 

anlegg kun med avfallskjel. Varmen kan her produseres med bioenergi hvis avfallet blir for kostbart 

(relativt sett i forhold til bioenergi). Den maksimale betalingsvilligheten for avfall vil her derfor både 

kunne bestemmes av prisen på varme og av marginalkostnaden til varme basert på bioenergi. Dette 

resonnementet vil være gyldig også for anlegg som har andre grunnlastkilder. Dette blir nærmere 

drøftet i de neste avsnittene 

Flere av de svenske anleggene som mottar norsk avfall har en biokjel i tillegg til avfallskjelen. I 

perioder hvor det er ledig produksjonskapasitet i forbrenningsanlegget, vil denne type anlegg kunne 

stoppe avfallskjelen i perioder hvor det er rimeligere å forbrenne flis. Et kostnadsminimerende 

forbrenningsanlegg med en fliskjel og en avfallskjel vil da i første rekke benytte den kjelen med lavest 

marginalkostnad. Marginalkostnaden på flis vil derfor, i de perioder i året man har tilstrekkelig 

produksjonskapasitet til å koble ut den ene kjelen, representere et pristak på varmen fra 

avfallsforbrenning og dermed et prisgulv på avfall.  

La oss anta at produksjonskostnadene og salgsprisen på varme er konstant. Vi kan da avlede 

marginalkostnaden i avfallsforbrenning som vil variere med størrelsen mottaksgebyret. Øker 

mottaksgebyret, synker marginalkostnaden, og lønnsomheten forbedres. Hvis marginalkostnaden i 

avfallsforbrenning blir høyere enn marginalkostnaden ved forbrenning av flis, vil 

forbrenningsanlegget gå over til å benytte sin fliskjel fremfor avfallskjel. Figur 6.3 viser 

marginalkostnaden for avfall i et svensk varmeverk ved ulike mottaksgebyr for avfall, og 

marginalkostnaden for flisforbrenning ved tre ulike prisantakelser på flis.  

                                                           

26
 Det kan oppstå situasjoner hvor forbrenningsanlegg må kjøpe avfall for å oppfylle sine leveringsforpliktelser. I enkelte 

kritiske situasjoner kan derfor anleggene gå enda lavere i pris for å unngå konsekvensene av manglende leveranse. Dette vil 
imidlertid være unntakstilfeller. Prisen norske anlegg konkurrerer med vil påvirkes av transportkostnader som vi kommer 
nærmere tilbake til i kapittel 6.2.  
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

 

Figur 6.3 Marginalkostnad i en avfallskjel sammenlignet med fliskjel ved ulike nivåer på mottaksgebyret (gate-fee) og 

flispriser
27

. 

Ved en flispris på 18 øre (gir marginalkostnad på flis på 23 øre) må det svenske varmeverket 

minimum må ha et mottaksgebyr på avfall på om lag kr 120 per tonn. Ettersom dette er lavere enn 

marginalkostnadene (som vist i Figur 6.2), vil flis ikke være med på å bestemme prisen på avfall i 

dette tilfellet. Synker imidlertid flisprisen til 14 øre (marginalkostnad 18 øre) vil mottaksgebyret på 

avfall minimum være kr 250 for at det skal lønne seg å forbrenne avfall fremfor flis. Hvis flisprisen er 

21 øre, vil marginalkostnaden ved avfallsforbrenning være lavere enn marginalkostnaden for flis selv 

med et mottaksgebyr ned mot kr 30. 

Alternativkostnadene i svenske forbrenningsanlegg vil altså kun i enkelte tilfeller være med på å sette 

et prisgulv på avfall. Hvis kostnadene ved forbrenning av flis og andre alternative brensel synker, vil 

viktigheten av alternativkostnader øke ved prissettingen av avfall. 

6.2 Transportkostnader mellom Norge og Sverige 
For å få et bedre bilde av konkurransesituasjonen mellom avfallsforbrenningsanlegg i Norge og 

Sverige har vi estimert transportkostnader mellom de mest sentrale anlegg i Norge og Sverige. Det 

presiseres her at dette er en konkurranseutsatt næring hvor prisene vil kunne variere i stor grad 

avhenging av driftsutnyttelsen til transportselskapet. Transport av avfall mellom Norge og Sverige 

foregår i hovedsak via landevei. Da det foregår utstrakt godstransport fra Sør-Sverige til Norge, med 

store havner som blant annet Malmø, ligger forholdene veldig godt til rette for å kjøre avfall tilbake 

til Sverige som returlast (eventuelt også til anlegg i Oslo/Østfold Regionen).  Følgelig kan det tenkes 

at transportfartøy på enkelte returstrekninger kan operere med pris lik marginalkostnad.  

Estimat for gjennomsnittlige og marginale transportkostnader for en transportør per tur per tonn 

mellom sentrale anlegg i Norge og Sverige er vist i Tabell 6.1. En distansekostnad på 5 NOK/km og en 

                                                           

27
 Antar for fliskjelen en virkningsgrad i på 85 % og 2 øre variable driftskostnader.  
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

tidskostnad på 556 NOK/time er benyttet i beregningene for gjennomsnittskostnader28.  

Marginalkostnaden vil bestå i hovedsak av lønnskostnader og drivstoffkostnader, og vi har redusert 

lønnskostnadene fra NOK 500,000 til 400,000 per år for å reflektere et lavere lønnsnivå hos 

utenlandske transportører. Timekostnadene blir følgelig redusert til 171 NOK/time. Dette vil kunne 

være gjeldende for svenske transportører, mens for transportører fra Øst-Europa vil denne satsen 

ligge lavere. Det presiseres at estimatet både for gjennomsnittskostnad og marginalkostnad er 

omtrentlige kostnader hvor bompenger og eventuelle fergekostnader er utelatt. 

Tabell 6.1 Kalkulerte gjennomsnittlige (gj.kost) og marginale transportkostnader (Mrg.kost) ved kabotasjetransport 
mellom Norge og Sverige (NOK per tur/tonn avfall). Kostnadstall basert på data fra (Alfstad, 2011).  

NOK per 
tur/tonn 

Fredrikstad Oslo Stavanger  Bergen Trondheim 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
Kost 

Mrg. 
kost 

Lidköping 155 71 180 89 405 211 454 242 444 232 

Uppsala 289 148 292 150 532 290 542 299 410 216 

Linköping 266 135 277 140 511 280 527 288 475 251 

Kiruna C 826 449 786 425 1081 592 981 539 593 318 

Uddevalla 105 43 137 64 373 189 404 215 396 211 

Norrköping 194 94 243 121 462 247 499 277 485 254 

Umeå 559 296 498 265 773 421 700 377 371 192 

Stockholm 437 234 298 156 551 299 553 306 438 234 

Gøteborg 134 62 166 83 393 206 436 238 431 232 

Malmø 265 139 296 160 439 234 547 309 544 304 

 

I Tabell 6.1 utgjør marginalkostnadene om lag halvparten av gjennomsnittskostnadene. Hvor stor 

andel av transporten som faktisk kan kjøres til marginale/reduserte priser finnes det ikke anslag på i 

følge (Norsk Lastebileier Forbund, 2011). Det presiseres videre at disse tallene kun er veiledende. Det 

kan tenkes at både norske og utenlandske transportører vil kunne ha en mer effektiv driftsutnyttelse 

av transportfartøy enn tallene vi har antatt i utregningen av gjennomsnittskostnader, og dermed 

kunne operere med en lavere timepris. Laste/lossetiden på 45 minutter per stopp vil også variere fra 

anlegg til anlegg, og fra transportør til transportør.   

6.3 Ulovlig transport  
I følge Norsk Lastebileier Forbund har det i flere år vært et stort problem at norsk transportnæring 

har en kostnadsmessig ulempe grunnet juks som blant annet ulovlig kabotasje29.  At dette er tilfelle 

også i transportmarkedet for avfall var en tydelig oppfatning blant medlemmene i styringsgruppa.  

                                                           

28
 Kjørelengde og tidsbruk mellom de ulike byene er hentet fra (Google Maps), og det er lagt inn pauser i henhold til statens 

regelverk (Statens Vegvesen). Tall på input til gjennomsnittskostnader, kapasitet og laste/lossetid ved transport er valgt i 
samsvar med Svein Alfstad, logistikkonsulent i Veolia. Trailer NOK 800 000 per år, driftstid 2340 t/året, sjåfør NOK 500 000 
per år, diesel: NOK 12,5/l, drivstoff forbruk 4 l/mila, laste/lossetid per stans 45 minutter, kapasitet: 25 tonn per tur. 

29
 Kabotasje er transport hvor en transportør fra en stat driver transport mellom to punkter på territoriet til en annen stat, 

og det finnes klare regler på når dette er lov og ikke lov. Transportøren må ha en grensekryssende transport inn i Norge hvis 
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Hvordan kan lønnsomheten i norske forbrenningsanlegg økes? (Årstall) 

Ulovlig kabotasje er forstyrrende i markedet, og svært uheldig.  Det er vanskelig å anslå hvilken effekt 

ulovlig transport vil kunne ha på mottaksgebyr for avfall da det ikke foreligger tilgjengelig data på 

hverken hvor utstrakt dette er eller hvilke priser disse transportørene opererer med. Utenlandske 

transportører har etter all sannsynlighet lavere lønns- og investeringskostnader enn norske 

transportører, og konkurrerer med en lavere pris. 

6.4 Prisen i Norge 
Som diskutert i kapitlene ovenfor, bestemmes prisen i Norge av prisen i Sverige pluss 

transportkostnadene. Følgelig vil prisen kunne variere ut fra hvor i Norge avfallet har sin opprinnelse. 

La oss anta at hvert av de norske anleggene konkurrerer med det nærmeste svenske anlegget 

(hentet fra Tabell 6.1). Videre tar vi utgangspunkt i at det norske forbrenningsanlegget kan utnytte 80 

% av transportkostnadene til sin fordel30. Altså, hvis transportkostnadene er kr 100, kan det norske 

anlegget øke sitt mottaksgebyr med kr 80. Som diskutert tidligere, og vist i Figur 6.2, kan et 

gjennomsnittlig svensk varmeverk på kort sikt dekke sine kostnader med et mottaksgebyr på kr 

20031. På lang sikt antar vi her at minste svenske mottaksgebyr kan være kr 400 per tonn32. 

Tabell 6.2 viser anslag på mottaksgebyr gitt gjennomsnittlige og marginale transportkostnader i 

utvalgte norske byer, på kort og lang sikt. 

Tabell 6.2 Anslått mottaksgebyr (minstepris) ved utvalgte norske anlegg på kort og lang sikt. 

NOK/tonn 
avfall 

Fredrikstad Oslo Stavanger  Bergen Trondheim 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
Kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
Kost 

Mrg. 
kost 

Gj. 
kost 

Mrg. 
kost 

Kortsiktig 
minstepris 

274 225 300 242 488 341 513 362 487 343 

Langsiktig 
minstepris 

484 435 510 452 698 551 723 572 697 553 

 

Fredrikstad er den byen som ligger nærmest Sverige, og som derfor må forvente de laveste 

mottaksgebyrene, både på kort og lang sikt. Også Oslo er utsatt til for konkurranse fra svenske 

anlegg. Stavanger, Bergen og Trondheim er i større grad beskyttet av avstanden til Sverige, men vi 

ser at ved kjøring på marginale kostnader vil det kortsiktige mottaksgebyret kunne bevege seg ned 

mot NOK 300 per tonn.   

                                                                                                                                                                                     

han ønsker å utføre innenlands transport. En transportør med fellesskapstillatelse fra et annet EØS- land vil da kunne utføre 
inntil 3 innenlandske transporter i Norge i løpet av 7 dager, deretter må transportøren ut av landet. Kabotasjetransport skal 
ha en tilfeldig karakter, dvs den kan ikke utføres regelmessig (Tellevik, et al., 2011).  

30
 Andel satt av styringsgruppa.  

31
 Den kortsiktige minsteprisen i Norge blir da: kr 200 x 80 % x Transportkostnad 

32
 Dette er noe lavere enn hva som er vist som langsiktig minstepris i Figur 7.5, som viser minsteprisen i et nytt svensk 

anlegg. De fleste svenske anleggene er imidlertid delvis avskrevet, og vi tror derfor kr 400 er et mer representativt tall. 
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6.5 Direkte tildeling av avfallskontrakter  
24 % av avfallet som ble forbrent i Norge i 2009 var tildelt på enerett. I følge en studie gjort av det 

svenske konkurransetilsynet i 2008 ble hver tredje avfallskontrakt direkte tildelt, og målt i kroneverdi 

ble opp mot halvparten av de samlede kontraktsverdiene tildelt uten at de var annonsert på forhånd 

(Konkurrensverket, 2008).  

Norge og Sverige har forskjellig lovgivning på dette punktet i dag. I følge Styringsgruppen har Norge i 

dag en lovgivning som er på linje med praksis i Europa, slik at en lovendring sannsynligvis heller vil 

skje i Sverige enn i Norge.   

Det er rimelig å anta at kommunene som gjør denne tildelingen kun i begrenset tid vil akseptere en 

pris over markedspris. Dessuten er avfallsmarkedet et ungt marked, og det er vanskelig å se for seg at 

andelen direktetildelte kontrakter vil øke i et stadig mer velfungerende marked. På den annen side er 

direktetildeling i dag viktig for lønnsomheten i flere store forbrenningsanlegg, som ofte er 

kommunalt eiet. Dette vil trekke i retning av at ordningen beholdes slik den er i dag. 
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7 Lønnsomhet for energiutnyttelse fra restavfall 
Å kvantifisere lønnsomheten i norske anlegg for energiutnyttelse av avfall er vanskelig, ettersom 

anleggene er svært forskjellige. Både teknisk utforming, investeringskostnad, driftskostnader og -

inntekter vil variere fra anlegg til anlegg. Vi presenterer her hva vi kaller et modellverk, som er ment 

å gjengi et representativt anlegg for energiutnyttelse fra restavfall i Norge og Sverige. En slik modell 

vil kunne gi oss kvantifisert anslag på de viktigste kostnads- og inntektsdriverne. I tillegg vil en slik 

modell være svært godt egnet til å kvantifisere effekten av ulike virkemidler som avfallsbransjen kan 

bli stilt ovenfor.  

7.1 Modellanlegget 
I Tabell 7.1 er de viktigste antakelsene for vårt modellanlegg sammenstilt.  

Tabell 7.1 Nøkkelantakelser for vårt modellerte anlegg. 

Nøkkelparametere 
 
Enhet Verdi (Norge/Sverige) 

Avfallsvarme sin andel av total 
grunnlast [1] 

% 40 % /30 % 

Effekt avfallskjel [2] MW 32 

Effekt evt elturbin MW 6 

Levetid kjeler Ant år 25 

   

Investering avfallskjel MNOK/MW 25 

Investering elturbin MNOK/MW 12,5 

Avkastningskrav % (reelt) 8 % 

   

Varmepris Kr/MWh 200 

Elpris Kr/MWh 400 

Mottaksgebyr Kr/tonn avfall 500/300 

Behandlingspris flyveaske [3] Kr/tonn avfall 800 

Behandlingspris bunnaske [4] Kr/tonn avfall 250 

[1] Dette er en viktig faktor for å bestemme energiutnyttelsesgraden i forbrenningsanlegget, spesielt for 

forbrenningsanlegg tilknyttet fjernvarmeanlegg hvor etterspørselen svinger stort gjennom året. Andelen er 
høyere i Norge både fordi de svenske fjernvarmeanleggene ofte er større de norske, men også fordi norske 
anlegg ennå er i oppbyggingsfasen og vil kunne bli videre utbygd over tid. 
[2] Dette gir et årlig forbruk av avfall på om lag 100 000 tonn. 
[3] og [4] Transportkostnader for asken er inkludert i disse tallene. 
 

Et forbrenningsanlegg vil typisk være i full drift 11 måneder av året, og ha revisjon i juli. Dette gir en 

driftstid på avfallskjelen på om lag 8000 timer. Driftstid på en mottrykksturbin i et kraftvarmeanlegg 

settes lik driftstid på avfallskjel. Driftstiden på kondensturbinen avhenger av hvor mange timer man 

har med ikke-utnyttet avfallsvarme. Kondensturbinen driftes altså kun i de timene hvor man ikke får 

avsetning på all varmeproduksjonen (sommermånedene). Dette illustreres i Figur 7.1, hvor vi 

presenterer en typisk bruksprofil over året for et fjernvarmeanlegg. Et forbrenningsanlegg som 

leverer til industrien vil oppleve en langt mer konstant etterspørsel gjennom året, ettersom 

industrien ofte har konstant produksjon gjennom hele året.  
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Figur 7.1 Eksempelprofil på et typisk varmeverk (venstre) og kraftvarmeanlegg (høyre) med avfallsforbrenning som 

grunnlast. 

Energiutnyttelsesgraden er endogent gitt i modellen. Den viktigste variabelen for å forklare 

energiutnyttelsesgraden, er hvor stor andel av etterspurt varmeeffekt som dekkes av 

avfallsforbrenning. En høy andel avfall vil gi et høyt energitap i sommermånedene når etterspørselen 

er lav, og omvendt. Figur 7.2 viser hvordan energiutnyttelsen i et varmeverk faller når andelen av 

varme som leveres fra avfall øker.  

 

Figur 7.2 Energiutnyttelse i et varmeverk når effektandelen avfall utgjør av totale varmeleveranser varierer.  

Ofte har nyetablerte varmeverk en høy andel avfall, ettersom det tar lang tid å bygge opp 

kundemassen til et fjernvarmeanlegg. Nettopp dette er en av de viktigste forklaringene til at svenske 

forbrenningsanlegg i gjennomsnitt oppnår en høyere energiutnyttelse enn norske anlegg. Over tid 

forventes det at også norske anlegg vil få en økt energiutnyttelse ettersom fjernvarmenettet bygges 

ut og nye kunder knyttes til. 

I tillegg har kraftvarmeanlegg en høyere energiutnyttelsesgrad enn rene varmeanlegg. Dette er både 

fordi de ofte har en høyere gjennomsnittlig energiutnyttelsesgrad gjennom året, men også fordi de i 

sommermånedene kan utnytte overskuddet av varme som ellers ville blitt avkjølt mot luft. 
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7.2 Lønnsomhet og sensitiviteter 
Figur 7.3 viser grovt inntekts- og kostnadskomponentene i vårt modellerte norske varmeverk basert 

på avfallsforbrenning. Som vi ser er driftsresultatet (EBITDA) positivt, og vi har en driftsmargin på 19 

% 33. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å dekke de årlige avskrivingene for dette anlegget, og 

årsresultatet (EBIT) blir negativt. Basisresultatene som er presentert under er avhengige av en rekke 

inputfaktorer, og de enkelte anlegg vil derfor ofte avvike fra disse resultatene.  

 

Figur 7.3 Lønnsomheten i et norsk varmeverk, gitt et mottaksgebyr på 500 NOK/tonn. 

Faste drifts- og vedlikeholdskostnader er vedlikeholdskostnader på anlegget og lønnskostnader til 

driftsorganisasjonen. Variable driftskostnader er forbruk av kjemikalier og elektrisitet i forbindelse 

med selve forbrenningsprosessen, mens deponikostnader er kostnadene knyttet til håndtering av 

bunnaske og flyveaske. Utslippskostnader er NOX-avgift. Avskrivingene er antatt lineære over hele 

investeringens levetid.  

Figur 7.4 viser lønnsomheten i vårt modellerte kraftvarme-verk, nedbrutt etter de viktigste inntekts- 

og kostnadskomponentene. 

                                                           

33
  I lønnsomhetsberegningene vil et redusert avkastningskrav og/eller en økt forventet levetid på investeringen bidra til økt 

lønnsomhet. Vi har benyttet hva vi oppfatter er bransjenormen. I praksis vil disse faktorene være svært forskjellige mellom 
et forbrenningsanlegg som leverer varme til et fjernvarmeanlegg og et som leverer til industrien. Det tenkes at disse 
antakelsene er noe strenge for et forbrenningsanlegg som leverer til fjernvarme. Hvis dette er tilfellet er lønnsomheten i 
våre beregninger undervurdert. Dette er imidlertid ikke virkemidler som vi skal analysere effekten av. 
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Figur 7.4 Lønnsomheten i et norsk kraftvarmeverk, gitt et mottaksgebyr på 500 NOK/tonn 

Driftsmarginen er på 20 %, noe som er høyere enn for det rene varmeverket. Heller ikke her er 

imidlertid dekningsbidraget tilstrekkelig til å dekke de faste kostnadene, noe som gir et negativt 

årsresultat (EBIT).  

Som diskutert over er basisresultatene sensitive for endringer. Vi vil her vise hvilken effekt det har å 

endre på de mest sensitive parameterne. Figur 7.5 viser hvordan resultatet før og etter avskrivinger 

(henholdsvis EBITDA og EBIT) stiger når mottaksgebyret stiger i norske varme- og kraftvarmeverk. 

 

Figur 7.5 Driftsresultat (EBIT) og årsresultat etter avskrivinger, før skatt (EBIT) for varme- og kraftvarmeverk i Norge med 

ulike nivåer av mottaksgebyr. 

Et norsk varmeverk må ha om lag kr 700 i mottaksgebyr for å dekke sine fulle kostnader, mens 

kraftvarmeverket må ha om lag kr 750. For å oppnå et positivt driftsresultat må verkene minimum ha 

et mottaksgebyr på mellom kr 300 og 350 per tonn, altså 100-150 kr høyere enn svenske anlegg. 
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Hovedårsaken til den store forskjellen mellom Norge og Sverige er energiutnyttelsesgraden som er 

89 % i et rent varmeverk i Sverige mot 77 % i Norge. En annen forskjell er at lønnskostnadene i 

Sverige er antatt å være 30 % lavere enn i Norge.  

Forskjellen mellom det norske varme- og kraftvarmeverket skyldes to faktorer. Den første er 

inntektene fra grønne sertifikater. I dette scenarioet har vi antatt en fornybarandel i avfall på 52 %. 

Viktigere er det imidlertid at kraftvarmeverket oppnår en total energiutnyttelsesgrad på 87 %, mot 

77 % i det rene varmeverket. 

En annen viktig faktor for lønnsomheten er varmeprisen. Figur 7.6 viser at våre norske modellverk, 

alt annet konstant, må ha en varmepris på om lag 30 øre for å gå med overskudd.  

 

Figur 7.6 Årsresultat (EBIT) i et norsk varme- og kraftvarmeverk ved ulike varmepriser (Mottaksgebyr avfall kr 500). 
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8 Virkemidler for økt lønnsomhet 
I avsnittene som følger drøftes virkemidler som vil kunne bedre lønnsomheten ved norske 

avfallsforbrenningsanlegg. I den grad det er mulig vil effektene kvantifiseres, og politisk 

gjennomførbarhet vil bli diskutert.  Vi har delt opp analysen i 9 deler, med prioritert rekkefølge etter 

innspill fra styringsgruppen.  

8.1 Økte alternativkostnader  
Det er per i dag kundenes alternativkostnad som bestemmer prisen på varme. For alle nye bygg er 

strømprisen et lovpålagt tak på fjernvarmeprisen, og for husholdninger er det dette som setter 

prisen, mens for næringsbygg og industrien vil alternativkostnadene i praksis fungere som et pristak.  

For sistnevnte er varmeprisen ofte kontraktfestet til å være lavere enn alternativene, og en økt 

alternativkostnad kan derfor i mange tilfeller direkte overføres i en økt varmepris. 

En økning i den prisen avfallsforbrenningsanlegget mottar for varmen på ett (1) øre, vil gi økte årlige 

inntekter for vårt modellerte varmeverk på nesten kr 2 millioner, eller om lag kr 20 per tonn avfall. En 

økt varmepris på 10 øre/kWh vil utgjøre om lag kr 200 per tonn avfall, og alene gi lønnsomhet i det 

norske varmeverket, alt annet holdt konstant. 

Videre vil en økt pris på alternativer bidra til en økt etterspørsel etter avfallsbasert varme, gitt at 

prisen holdes lavere. Hvor mye etterspørselen vil endres avhenger av flere faktorer, og særlig viktig 

her er infrastruktur. Det fremkommer tydelig i Tabell 2 at Sverige har betraktelig høyere CO2 avgifter 

på energi til oppvarming enn vi har i Norge. 

Tabell 2: Sammenstilling av CO2 avgifter for fossile brensler for Norge og Sverige 

Avgiftssatser 
2011 

 Lett 
fyringsolje 

Tung-
olje 

Lett fyringsolje/tungolje 
reduserte satser

34
 

Natur-
gass 

LPG 

Norge: Kr /tonn CO2 221 199 115/106 223 220 

Sverige: Kr /tonn CO2 996 852 Ikke oppgitt 1002 847 

 

Dette er trolig en medvirkende årsak til at Sverige i stor grad har fjernet seg fra bruk av fossile kilder 

til oppvarmingsformål. Prisen på fyringsolje i dag ligger på omlag 11 kr/liter (Statoil, 2011), og 

dersom vi øker CO2 avgiften i Norge til Sveriges nivå (legger på 2 kroner per liter) tilsvarer dette en 

økning i pris på 18 %. Om vi videre antar at hele CO2 avgiften vil bli skjøvet over på forbrukeren, og 

med en egenpriselastisitet på -0,6135 vil dette i teorien redusere etterspørselen etter fyringsolje med 

ca. 11 %. Hvor mye av denne etterspørselen som vil kunne overføres til avfallsbasert varme er 

usikkert. Det presiseres at dette kun er omtrentlige tall som er ment for å illustrere 

substitusjonseffekten av en avgiftsendring. 

Grunnavgiften på mineralolje økte fra 2010 til 2011 med 10 øre per liter. Dette gjaldt imidlertid ikke 

for de reduserte satsene, og blant de som møter reduserte avgiftssatser er det trolig flere potensielle 

                                                           

34
 Mineralolje som leveres til treforedlingsindustrien og produsenter av fargestoffer og pigmenter er i 2011 ilagt en lav 

grunnavgift. Treforedlings-, silde- og fiskemelindustrien betaler redusert CO2-avgift.  

35
 Elastisitet hentet fra (Zero , 2010). 
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kunder for avfallsbasert varme.  Treforedling og fiskemelindustrien betaler også en redusert CO2 

avgift. Avgiftens formål er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av CO2, og i utgangspunktet bør 

miljøpolitikken utformes etter prinsipper om at forurenser betaler. Et kunstig lavt avgiftsnivå som 

industriene nevnt ovenfor møter, gjenspeiler ikke den miljøkostnaden disse industriene påfører 

samfunnet.  

Som diskutert i kapittel 4.1.2, er anlegg med en innfyrt effekt på over 20 MW fritatt for CO2-avgiften, 

og omfattes isteden av EUs kvotesystem. Kvotesystemet dekker, i følge (NVE, 2010c), om lag 20 

bedrifter som leverer fjernvarme. I 2008 ble disse bedriftene tildelt kvoter nok til å dekke utslipp på 

81 318 tonn CO2 til sammen, mens de faktisk slapp ut 118 403 tonn CO2, og prisen anleggende 

betalte for utslippene har i praksis vært lavere enn nivået på avgiften. Det er ventet en innstramming 

i kvotesystemet fra 2012, og vurderinger av fremtidig kvotepris i EUs marked konkluderer med at 

prisen vil stige til ca. 330 kroner per tonn CO2 innen 2020, mot rundt 130 kroner høsten 2009. Dette 

tilsvarer en økning til ca. 9 øre/kWh (NVE, 2010b). Dagens CO2 avgift på lett fyringsolje er på ca. 6,2 

øre/kWh. Dette vil øke konkurransedyktigheten til avfall og andre fornybare brensler som 

varmelevrandører.  

 

Elektrisitet er den klart dominerende kilden til oppvarming i bygg i Norge i dag. En økning i 

forbruksavgiften på elektrisitet, som i dag er langt høyere i Sverige enn i Norge, vil gjøre det mer 

lønnsomt å legge om til alternativ oppvarming, og følgelig kunne øke etterspørselen etter 

fjernvarme. Det vil være vanskelig å skille ut den elektrisiteten som går til oppvarming, slik at en økt 

forbruksavgift på elektrisitet antakelig vil måtte gjelde all forbruk av elektrisitet. Det bør i midlertidig 

påpekes at grunnet mye fokus på en høy el-pris vil dette kunne vise seg å være svært vanskelig å få 

politisk gjennomslag for.  

En rekke større forbrukere med utkoblbare elkjeler betaler i dag en betydelig lavere nettleie enn 

øvrig forbruk (uprioritert overføring av kraft). Det er usikkerhet rundt hvordan denne ordningen vil 

utvikle seg fremover. Flere forbrenningsanlegg har i dag varmekontrakter med større forbrukere hvor 

fjernvarmeprisen er begrenset oppad av det rimeligste alternativet av tungolje og elektrisitet med 

redusert nettariff (uprioritert overføring). For anlegg med slike kontrakter vil derfor uprioritert 

overføring av kraft gjøre at elektrisitet blir en svært konkurransedyktig konkurrent, noe som vil 

ramme lønnsomheten til forbrenningsanleggene. 

8.2 Støtte til varmeproduksjon  
For avfallsbasert energigjenvinning vil det ikke være aktuelt med støtte til innsatsvaren da dette 

kommer i direkte konflikt med avfallspolitikken. En alternativ mulighet er å gi støtte basert på 

produsert mengde energi. En slik produksjonsstøtte kan gis enten ved at man fastsetter ønsket 

volum på varmeproduksjonen, og lar markedet fastsette behov for støtte, eller at man fastsetter 

prisen og lar markedet fastsette volumet. Varmesertifikater er et eksempel på førstnevnte, og 

garantert minstepris er et eksempel på sistnevnte. Begge støtteordningene vil fungere som en økning 

i varmeprisen, og som tidligere nevnt vil en økning på ett (1) øre, gi økte årlige inntekter for vårt 

modellerte varmeverk på nesten kr 2 millioner, eller kr 20 per tonn avfall. En økt varmepris på 10 

øre/kWh vil utgjøre om lag kr 200 per tonn avfall, og alene gi lønnsomhet i det norske varmeverket, 

alt annet holdt konstant. 
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Det presiseres at støtte som har vært konkurransevridende til fordel for energigjenvinning av avfall 

på bekostning av andre fornybare energikilder tidligere har blitt stoppet i ESA (ECON Analyse, 2006). 

Videre presiseres det at blant kriteriene for at ESA godskjennet statsstøtte, er at en må kunne påvise 

insentiveffekt, og at støtten må ha utslagsgivende effekt. Finansiell støtte til eksisterende anlegg vil 

ikke bli godkjent. 

8.2.1 Varmesertifikater (frittstående eller koblet til el-sertifikatmarkedet) 

ECON Analyse (2006) har skissert to mulige varmesertifikatmarkeder, der det ene er basert på at alt 

omsatt grønt brensel faller under ordningen, men at kun ny produksjon tildeles sertifikatrett. 

Unntaket gjelder avfallsforbrenningsanlegg, der de argumenterer for at både nye og gamle anlegg 

bør ha sertifikatrett. Begrunnelsen er at avfall er et grønt brensel hvor det vil være vanskelig å legge 

sertifikatretten på brenselet. Dersom varmesertifikater blir innført slik at det gagner eksisterende 

fornybar avfallsvarme vil dette raskt kunne gi økt lønnsomhet i bransjen for energigjenvinning av 

avfall.  Det andre markedet er basert på output der sertifikater tildeles etter målt varmeproduksjon. 

ECON nevner videre at en integrering av varmesertifikatmarkedet i el-sertifikatmarkedet vil ha 

fordeler. For mer informasjon henvises det til ECON Analyse (2006). Torstein Bye (2002) 

argumenterer for at dette vil være vanskelig å gjennomføre i praksis.  Faktorer som at varme ikke er 

en homogen vare, det kreves en kostbar infrastruktur, og at det er i større grad er lokale alternativer, 

vil komplisere et felles marked, og det er vanskelig å se for seg et kostnadseffektivt marked der en 

unngår forskjellsbehandling av ulike varmeteknologier. Det bør også påpekes at dersom en skal 

integrere varmesertifikater i el-sertifikatmarkedet, vil svensk fjernvarme nødvendigvis også 

inkluderes.  

Det bør videre nevnes at varmesertifikater har vært oppe til diskusjon i OED tidligere, og etter 

samtaler Xrgia har hatt med OED og NoBio, er inntrykket at denne ballen er lagt død. På den annen 

side er det vedtatt et politisk mål om å redusere bruken av el og fossile brensler til oppvarming. 

Avfallsvarme utgjør hoveddelen i fjernvarmeproduksjonen, og som våre beregninger viser, er det 

behov for tiltak som bedrer lønnsomheten. Det presiseres at dette etter all sannsynlighet kun vil 

være et aktuelt tiltak for nye anlegg.  

8.2.2 Garantert minstepris 

Produksjonsstøtten kan utformes som en garantert minstepris, hvor enten staten eller markedet 

dekker differansen mellom den løpende varmeprisen og den garanterte prisen. Størrelsen på den 

totale støtten vil avhenge av prisutviklingen hos alternativer. I følge (ECON Analyse, 2006) viser 

erfaringer med garanterte minsteprisordninger at disse er effektive for å få en fart på utbyggingen av 

fornybar energiproduksjon, men at det ikke nødvendigvis er et kostnadseffektivt virkemiddel. Som 

tidligere nevnt er det vanskelig å argumentere for en støtteordning der enkelte fornybare 

varmeteknologier blir prioritert. Det presiseres igjen at dette kun vil være aktuelt for nye anlegg.  
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8.3 Driftskostnader 
I de neste avsnittene drøftes områder og kostnader i forbindelse med drift av anlegg for 

energigjenvinning av avfall hvor det vil kunne være rom for endret praksis, noe som igjen vil kunne 

påvirke lønnsomheten.  

8.3.1 Fortsette effektiviseringstiltak i egen virksomhet 

Som vist i lønnsomhetsanalysen er det, med dagens rammevilkår og mottaksgebyr, mangel på 

lønnsomhet i modellanlegget. Det er derfor viktig å tilpasse driften denne virkeligheten i den grad 

dette er mulig. Identifisering av potensialer for ytterligere effektivisering i egen virksomhet kan for 

eksempel gjøres ved hjelp av benchmarking opp mot beste driftspraksis, og sammenlikning av 

nøkkeltall. I samtaler med styringsgruppa ble det diskutert muligheter for samarbeid og oppnåelse av 

stordriftsfordeler i for eksempel innkjøpsprosesser mot leverandørmarkedet, etc.  

Det fremkom også i diskusjonen at et behov for standardisering og balansering av anbuds- og 

evalueringsprosesser i forbindelse med tildeling av avfall, dette for å gjøre konkurransen i markedet 

mer transparent. 

8.3.2 CO2- avgift /kvote 

I EUs nye kvotedirektiv fra 2013 vil anlegg definert som samforbrenningsanlegg falle inn under 

kvoteplikten, mens det fortsatt vil være fritak for avfallshåndteringsanlegg. Kvoteregimet i Norge vil 

trolig følge EUs direktiv. Samforbrenningsanlegg vil omfatte anlegg som har til hovedformål å 

produsere energi, mens avfallshåndteringsanlegg er anlegg med det formål å håndtere kommunalt 

avfall. 

I følge (Naturvårdsverket, 2011) i Naturvårdsverket er det i dag 30 svenske anlegg som brenner 

usortert brennbart avfall, og alle disse vil trolig bli definert som samforbrenningsanlegg, og dermed 

falle inn under kvoteplikten fra 2013. Det presiseres at dette ikke er endelig vedtatt, men pt er oppe 

til behandling i det svenske miljøverndepartementet. 

Avfallsforbrenningsanlegg er i dag fritatt for CO2- avgift/kvoteplikten. Fritaket for avgiften ble i 

utgangspunktet begrunnet med en CO2-komponent i forbrenningsavgiften, men har vedvart etter 

forbrenningsavgiftens bortfall. Et bortfall av avgiftsfritaket vil kunne gi økte årlige kostnader på 4,8 

millioner ved en CO2-pris på kr 200 per tonn. 

8.3.3 El-avgift til eksisterende og nye anlegg 

Det foreligger en forskjellsbehandling i el-avgiften mellom anlegg som driver energigjenvinning fra 

avfall. De som har næringskode 35.300 Damp- og varmtvannsforsyning har lav avgift. De som har 

næringskode 38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall har høy avgift. Det er formålet 

med bedriften som bestemmer hvilken næringskode en får, og dermed også el-avgiften (Avall Norge, 

2011).  

8.3.4 Behandling av flyveaske og bunnaske 

Kostnader knyttet til behandling av flyveaske og bunnaske utgjør i dag om lag 12 % av de totale 

driftskostnadene i vårt modellerte varmeverk. I denne sammenhengen er det tre faktorer som er av 

betydning; kostnaden per tonn aske, mengden aske og hvor stor andel av asken som må sendes til 

sluttbehandling. 
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Mengden aske fra forbrenning vil i stor grad avhenge av hva slags brenselsmiks man putter inn i 

forbrenningsovnen, og hvor stabil man klarer å holde driften av ovnen. Hvor stor andel av asken som 

må sendes til sluttbehandling avhenger både av regelverk og tolkningen av regelverket. Flyveaske er 

både i Norge og Sverige definert som farlig avfall, som derfor krever sluttbehandling. 50 % av 

flyveasken i Sverige leveres til NOAH, mens resten behandles på egne deponier36. 90 % av den norske 

flyveasken leveres til NOAH. Bunnaske er derimot ikke definert som farlig avfall og kan i enkelte 

tilfeller benyttes til andre formål for å slippe sluttbehandling. NOAH mottok i 2010 ikke bunnaske fra 

svenske anlegg, og kun 20 tusen tonn fra norske anlegg (NOAH, 2011). Alternative anvendelser for 

bunnaske kan være som dekkmasse på deponier eller som fyllmasse i veiprosjekter. I diskusjon med 

styringsgruppa kom det frem at det er enklere for svenske aktører å finne alternative anvendelser til 

bunnaske enn for norske aktører.  

NOAH er markedsledende på behandling av flyveaske og bunnaske i Norge og Sverige. Prisen på 

behandling styres i stor grad av NOAH, og det kan tenkes at deres prisstrategi påvirkes av 

markedsmakten de besitter. Dersom det er slik at NOAH tar uberettiget høye priser for 

avfallshåndteringen, er dette uheldig, både for forbrenningsanlegg som får økte kostnader, men også 

samfunnsøkonomisk sett. Hvis dette er tilfellet vil det kunne føre til økte kostnader for både norske 

og svenske forbrenningsanlegg. Vi presiserer at vi ikke har gjort egne undersøkelser som indikerer at 

NOAH utnytter sin markedsmakt. Likevel ønsker vi å påpeke at mangelen på konkurranse i dette 

leddet i verdikjeden kan påføre økte kostnader for hele bransjen, norske så vel som svenske anlegg. 

Figur 8.1 viser tydelig hvordan behandlingspriser på flyveaske påvirker forbrenningsanleggets årlige 

utgifter. Figuren til venstre viser årlig besparelse i millioner kroner hvis man klarer å redusere 

behandlingsprisen på flyveaske og redusere volumene.  

  

Figur 8.1 Økt årlig resultat ved redusert behandlingspris for flyveaske (Horisontal akse) og redusert andel flyveaske 

(Farge på søyle). 

Hvis man klarer å redusere andelen flyveaske fra 5 % til 4,5 % når behandlingsprisen er kr 800 gir det 

en årlig besparelse på om lag kr 0,3 millioner, eller om lag kr 3 millioner i nåverdi. Hvis andelen 

flyveaske reduseres til 4 % og prisen til kr 400 blir årlig besparelse i overkant av kr 3 millioner, eller kr 

28 millioner i nåverdi. 
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Bunnaske kan som nevnt benyttes til enkelte alternative anvendelser som gjør at man slipper 

sluttbehandlingsavgift. Styringsgruppa har oppgitt at det er vanlig å betale kr 250 per tonn bunnaske, 

inkludert transportkostnader. Figur 8.2 viser hvordan behandlingspriser på bunnaske påvirker 

forbrenningsanleggets årlige utgifter. Figuren viser årlig besparelse i millioner kroner hvis man klarer 

å redusere behandlingsprisen på bunnaske og redusere volumene. 

 

Figur 8.2 Reduserte årlige kostnader ved redusert behandlingspris for bunnaske og/eller redusert andel bunnaske man 

må betale ”avgift” for. 

Når det gjelder deklarasjonsgebyret på 45 kr for farlig avfall som norske anlegg møter, men ikke 

svenske, utgjør dette maks 45 000 kr/årlig, en relativt ubetydelig andel av totale kostnader. 

8.3.5 Dispensasjon for deponering av brennbart avfall i Norge 

Fylkesmennene har blitt kritisert av blant annet KLIF for å gi for mange dispensasjoner til brennbart 

avfall til deponi (Klif, 2009). Det er usikkert i hvilket omfang en innstramming av deponilovgivningen 

vil kunne påvirke markedsprisen på avfall. Uansett vil en slik innstramming bidra til mer tilgjengelig 

avfall i markedet, noe som vil trekke i retning av økte mottaksgebyrer.  

8.3.6 Direkte tildelinger  

En betydelig andel av husholdningsavfallet blir i dag direktetildelt fra kommuner til 

forbrenningsanlegg. Det faktum at det ikke er konkurranse om dette avfallet vil kunne bidra til en 

diskusjon om det kan foregå en kryss-subsidiering, ved at forbrenningsanlegget kan ta et høyt 

mottaksgebyr på avfallet de får direktetildelt, og skru ned mottaksgebyret på det avfallet som er 

konkurranseutsatt. At så mye som mulig av avfallet omsettes i markedet, vil selvsagt ha betydning for 

markedssituasjonen. Styringsgruppa påpeker at direktetildeling av avfall har vært og er en vesentlig 

faktor for å få til en investering i anlegg, og at oppbyggingen av nødvendig infrastruktur for 

avfallsbehandling ikke hadde vært mulig uten direktetildeling.  De påpeker videre at de fleste 

anleggene som er bygget i Norge er eller har vært avhengig av direktetildeling for å kunne realiseres. 

Det er EUs nærhetsprinsipp som er begrunnelsen for at enerett er lovlig og akseptabelt.  

8.3.7 El-sertifikater vs. investeringsstøtte til turbin 

Det er foreløpig usikkert hvorvidt avfall vil bli godkjent som fornybar energikilde og dermed motta el-

sertifikater under det kommende felles markedet med Sverige. I Sverige er det pt kun utsortert 

treavfall som faller inn under denne ordningen. I EUs nye rammedirektiv er imidlertid avfall definert 

som fornybart, og dette åpner for at Norge og Sverige vil kunne inkludere avfall i ordningen. Mepex 
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(2010) har vurdert fornybarandelen av avfallet som leveres til norske forbrenningsanlegg til å utgjøre 

60 % på vektbasis, og 52 % på energibasis, men andelen kan falle på alt fra 0 til 100 %. 

Dersom kraftproduserende anlegg faller inn under el-sertifikat ordningen, vil ny el-produksjon bli 

tildelt ett sertifikat per fornybar MWh produsert kraft, og disse sertifikatene vil bli gitt i 15 år (Olje- 

og energidepartementet, 2010). I perioden 2003-2009 har spotprisen på el-sertifikater i Sverige ligget 

i snitt på 210 NOK/ per sertifikat (MWh), og prisen var høyere mot slutten av denne perioden enn 

tidlig. De økte kostnadene for konsumenter som følge av el-sertifikatordningen variert mellom ca. 2 

norske øre per kWh tidlig i perioden til 6,4 øre per kWh de to siste årene. For fullstendig prisoversikt, 

se vedlegg 11.3.  

Enova kan i dag gi investeringsstøtte til etablering av avfallsbasert kraftproduksjon, og dersom avfall 

faller inn under el-sertifikatordningen vil investeringsstøtten fra Enova bortfalle (Larsen, 2011).  

Vårt modellerte kraftvarmeverk selger om lag 9,3 GWh elektrisitet per år. Figur 8.3 viser potensiell 

merinntekt ved innføring el-sertifikater gitt ulike sertifikatpriser (x-akse) priser og ulike 

fornybarandeler i avfall (ulike farger).  Figuren til venstre viser økt årlig inntekt og figuren til høyre 

viser effekten over hele investeringens levetid.  

  

Figur 8.3 Inntektseffekt av el-sertifikater i et kraftvarmeanlegg ved ulike priser på el-sertifikater og med ulike 

fornybarandeler i avfall. 

Hvis vi antar en sertifikatpris på 0,25 kr/kWh vil inntektene fra el-sertifikater utgjøre mellom kr 0 og 

kr 17 millioner i nåverdi, avhengig av hvilken fornybarandel man antar at avfall vil få. Dersom 

fornybarandelen i avfall blir 30 % og sertifikatprisen 0,15 kr/kWh, blir økt årlig inntekt om lag 0,4 mill 

kr per år, eller om lag 3 mill kr i nåverdi. Holdes sertifikatprisen konstant samtidig som 

fornybarandelen øker til 100 % blir økt årlig inntekt om lag 1,4 mill kr, eller 11 mill kr i nåverdi. 

Det er vanskelig å si med sikkerhet hvordan et slikt marked vil påvirke lønnsomheten til 

modellanlegget, da det som nevnt er usikkerhet omkring den potensielle andelen, men også på 

hvordan markedet vil påvirke sluttbrukerprisen på strøm. Historiske tall fra det svenske markedet 

viser at el-kundens totale kostnad går opp som følge av sertifikatsystemet, og denne merkostnaden 

var ca. 6,5 norske øre/kWh i 2009 (Energimyndigheten, 2010). Merkostnaden avhenger hovedsakelig 

av sertifikatprisen, og i I 2002 lå tilsvarende tall på under 2 øre/kWh. El-myndighetene i Sverige har 

anslått at merkostnaden for forbrukerne i perioden 2013-3035 vil ligge et sted mellom ca. 2-8 norske 
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øre (Energimyndigheten, 2010). Det presiseres imidlertid at ulike forutsetninger for priselastisitet og 

markedskobling mot det Europeiske kraft- og kvotemarkedet kan gjøre el-sertifikaters utslag på pris 

både positiv og negativ (Bruvoll, et al., 2009). Vurderinger av dette ligger utenfor dette prosjektets 

mandat. 

8.4 Mottaksgebyr for avfall 

8.4.1 Harmonisering av deponireglement i Europa 

Et økt underskudd av tilgjengelig brensel i skandinaviske land fører til at avfallsforbrenningsanlegg i 

større grad må se mot resten av Europa for å få fylt opp kapasiteten sin med avfall. Som vi så i 

tidligere i kapittel 5.3, Avfall i Europa, er det mye avfall som deponeres i blant annet Finland, UK, 

Polen og de baltiske landene. Lave deponiavgifter, transportkostnader og høye 

transaksjonskostnader forbundet med administrativt arbeid kan være viktige handelshindringer. Et 

harmonisert deponiforbud og mer harmoniserte deponiavgifter vil kunne sørge for tilgang til et 

potensielt stort marked for kjøp av avfall. Kanskje er særlig Irland og Storbritannia interessante da, 

som vi så i kapittel 4.3, at disse har relativt høyere kostnader ved deponi. EUs regelverk for 

avfallshandel vil trolig gå i retning av liberalisering37.  

8.4.2 Transportkostnader 

Vi har tidligere vist at transportkostnadene utgjør prisdifferansene mellom mottaksgebyret i Norge 

og Sverige. En økt gjennomsnittlig transportkostnad fra Norge til Sverige på kr 100 vil for vårt 

modellerte varmeverk utgjøre om lag 9 mill kr i økte årlige inntekter.  

Som allerede nevnt i kapittel 6 vil både tilfeldig lovlig og ulovlig kabotasje kunne medføre at 

markedsprisen på transport av avfall presses ned, og følgende øker lønnsomheten ved transport til 

Sverige. Det finnes ingen anslag på hvor mye av transporten fra Norge til Sverige som er 

kabotasjetransport, hverken lovlig eller ulovlig, og dermed er det vanskelig å anslå hvordan 

lønnsomheten til norske avfallsforbrenningsanlegg påvirkes utover dette.  

8.4.3 Eksport restriksjoner/avgifter 

En begrensning i eksport av brennbart blandet kommunalt avfall vil skjerme det norske markedet, og 

kunne føre til at norske anlegg vil kunne ta et høyere mottaksgebyr for avfallet. Klif gir i dag 

eksporttillatelse for ett år av gangen. Som diskutert i kapittel 5.3 er det per i dag et svært uryddig 

rapporteringssystem som gjør at den faktiske mengden av blandet kommunalt avfall som blir 

eksportert er usikker, og dermed er det også vanskelig å estimere hvilken effekt et slikt forbud vil 

kunne ha. Videre gjør det faktum at ingen vet nøyaktig hvor mye blandet kommunalt avfall som 

faktisk blir eksportert at det er vanskelig å argumentere for eksportrestriksjoner, da ett av kriteriene 

Klif har satt er at det skal være ledig behandlingskapasitet.   

                                                           

37
 I en rapport publisert av (EA Analyse, 2010) er kostnaden ved sjøtransport estimert til å være 0,67 DEK/tonn/km og 

omlasting til sjøtransport 53 DEK/tonn. Sjøtransportomkostningene kan sannsynligvis reduseres når det er snakk om større 
last, og et eksempel nevnt er treflis seilt fra Baltikum til Danmark som har kommet ned i en pris på 0,01 DEK/tonn/km. Det 
kan i midlertidig være flere faktorer som gjør at avfall er dyrere å håndtere enn treflis. Dette temaet ligger i midlertidig 
utenfor denne rapportens fokusområde, men burde være interessant å se videre på ved en annen anledning. 
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Det må videre påpekes at effektene av nevnte restriksjon er usikker. Det kan tenkes at det åpner for 

en kryss-subsidiering av typen avfall som eksporteres, og at dermed totale mengde ikke vil reduseres. 

Muligens vil det kunne ha en kortsiktig virkning  

Som nevnt i kapittel 4.1.1 har Klif mulighet til å legge eksportrestriksjoner på blandet kommunalt 

avfall. Artikkel 13 i EØS-avtalen åpner for mulighet til å nekte eksport av også annen type avfall, men 

dette er svært lite trolig ettersom det må kunne begrunnes med hensyn til offentlig moral, orden og 

sikkerhet, vern om menneskers liv og helse, plantelivet, nasjonale skatter av kunstnerisk, historisk 

eller arkeologisk verdi, eller den industrielle eller kommersielle eiendomsrett.  Det er videre svært 

lite trolig at en vil ha mulighet til å ilegge resterende avfall eksportavgifter ettersom det strider mot 

grunnprinsippet i hele EØS-avtalen. 

8.5 Etterspørsel etter varme 

8.5.1 Energimerkeordningen 

Som nevnt i kapittel 4.1.1 består energimerkeordningen av to deler, en energikarakter (bokstav) og 

en oppvarmingskarakter (farge). Energikarakteren fastsettes på bakgrunn av beregnet levert energi 

til boligen eller bygningen. Siden fjernvarme har lavere systemvirkningsgrad enn for eksempel 

elektrisitet vil det virke negativt inn på energikarakteren. Det har i medieomtale av denne ordningen 

vært langt mer fokus på bokstaven enn fargen, og det er ikke utenkelig at prestisjen i det å bli 

klassifisert som A for noen vil være grunnlag for beslutningen om å velge bort fjernvarme som 

alternativ. Dette er uheldig, og flere har følgelig stilt spørsmålstegn ved karakterberegningssystemet, 

og alternativer har vært foreslått som vil kunne stille fjernvarme i et bedre lys.  Et alternative kan 

være å basere energikarakteren på netto energibehov, eventuelt slå sammen de to karakterene og 

lage et snitt. 

8.5.2 Støtte til infrastruktur for varmedistribusjon 

Økt etterspørsel etter varme gjør at norske forbrenningsanlegg vil kunne nærme seg svenske anlegg 

når det gjelder bruk av ulike brensler. Dette vil bidra til en høyere energiutnyttelsesgrad, og økt 

lønnsomhet ved at en vil kunne få solgt den varmen en tidligere har kjølt bort. En økning i 

energiutnyttelsesgraden på 5 % vil gi en økt årlig inntekt på 2,3 mill kr.  

Slik situasjonen er i dag, dekker fjernvarmenettet rent geografisk en liten andel av det samlede 

oppvarmingsbehovet i Norge. Dette innebærer at til tross for konkurransedyktige priser vil 

fjernvarme for mange ikke være et reelt alternativ, i alle fall ikke på kort sikt. Økt etterspørsel etter 

varme vil oppnås ved at flere kunder tilknyttes fjernvarme nettet. Fjernvarmenettet er en kostnad 

som ofte faller på fjernvarmetilbyderen.  Enova støtter utbygging av fjernvarmenett i dag, uavhengig 

av energikilde, og har i snitt støttet denne typen prosjekter med 1,8 kr per fornybar kWh. For å øke 

etterspørselen etter varme er det også svært viktig at nye bygg bygges for fjernvarme. I dag 

installeres det vannbåren varme i kun 40 % av nye yrkesbygg, og i 25 % av nye boliger (Enova Næring, 

2010). Som nevnt i kapittel 4.1.2 stiller TEK 10 krav til at en andel av netto oppvarmingsbehov 

baseres på andre energikilder en elektrisitet og fossile brensler, for eksempel fjernvarme. Dette 

kravet kan i midlertidig fravikes dersom det kan dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk 

umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygg gjelder egne unntaksregler dersom bygningen har et 

samlet netto varmebehov (romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann) under 15.000 kWh i 
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året eller dersom det kan dokumenteres at kravet fører til merkostnader for forbruker over byggets 

levetid.   

Med byggtyper som passivhus og “nesten nullenergihus” vil etterspørselen etter varme kunne være 

så lav at en får fritak fra TEK 10 kravet. Det samme gjelder kravet om å ikke skape merkostnader  for 

forbruker over byggets levetid. Utbyggere hevder kostnaden ved vannbaserte varmeanlegg i flere 

tilfeller ikke står i forhold til det lave behovet for romoppvarming ved nye og mer energieffektive 

bygg (Tyholt, 2006). Enova er i gang med flere konkrete tiltak for å redusere kostnaden ved 

installasjon av vannbåren varme, og dette er svært viktig arbeid for å bedre konkurranseevnen til 

fjernvarme som oppvarmingskilde.  

9 Anbefalinger for økt lønnsomhet 
I arbeidet videre med de anbefalte virkemidlene er det svært viktig at Avfall Norge tenker på det 

helhetlige bilde, slik at en ikke legger all kraft på virkemidler som igjen er avhengig av andre 

virkemidler for å få full uttelling. For eksempel vil en økning i prisen på alternativkostnaden til 

avfallsbasert varme kun bidra til økt etterspørsel dersom det er lagt til rette for dette med 

tilstrekkelig infrastruktur.  Det samme gjelder kvantitative eksportrestriksjoner på blandet 

kommunalt avfall. Dersom dette ikke er støttet av overvåknings- og rapporteringsmekanismene til 

Klif, eller kun vil resultere i at en endrer på hvilken avfallstype men ikke totalt eksportert mengde, vil 

dette være et virkemiddel med liten effekt. 

Hvis man skulle valgt ett tiltak som alene ville kunne gitt lønnsom drift i vårt modellverk, ville en 

driftsstøtte i form av varmesertifikater eller garantert minstepris være det mest treffsikre. Det 

presiseres at støtteordninger i første rekke benyttes for å fremme nyinvesteringer. Det er derfor 

vanskelig å argumentere for støtteordninger til eksisterende anlegg, hvor begrunnelsen for støtten er 

økt lønnsomhet.  

En økning i avgiftsnivået for alternative konkurrerende energibærere ville også virket på tilsvarende 

måte. En økning i varmeprisen på 10 øre/kWh ville da vært nødvendig. Tiltak som resulterer i økte 

mottaksgebyr på avfall tilsvarende 200 kr/tonn ville også gitt lønnsomhet i vårt modellanlegg.  

Kanskje er det vanskelig politisk gjennomførbart med slike store endringer i støttenivå og avgifter. I 

så fall må det gjennomføres flere tiltak på ulike fronter både på kort og lang sikt. Figur 9.1 viser 

hvordan en foreslått tiltakspakke vil kunne bidra til lønnsomhet i det modellerte norske varmeverket. 
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Figur 9.1 Tiltakspakke for lønnsomhet i vårt modellerte norske varmekraftverk. 

Som vi ser er det tiltak både for å øke inntekter, redusere kostnader og å unngå nye fremtidige 

kostnader som inngår i denne tiltakspakken. Den videre drøftingen deles i fem kategorier; økte 

alternativkostnader, støtte til varmeproduksjon, reduserte driftskostnader, mottaksgebyr for avfall 

og økt etterspørsel etter varme. I tillegg til tiltakene illustrert over vil vi i følgende avsnitt diskutere 

flere anbefalinger som ikke er kvantifisert.  

9.1 Økte alternativkostnader 
Økte avgifter på petroleumsprodukter brukt til oppvarming vil gjøre avfallsbasert varme mer 

konkurransedyktig. I følge (Finansdepartementet, 2011a) vil det være vanskelig å differensiere 

avgiften etter formål, altså oppvarming og øvrige formål. Avfall Norge bør derfor kartlegge 

argumentasjonen ikke bare for reduserte avgiftssatser for mineralolje til oppvarming, men også for 

mineralolje til andre formål, da en avgiftsendring muligens vil måtte omfatte begge formålene. 

Dersom lave avgiftssatser er satt av hensyn til internasjonal konkurranse, kan det argumenteres for 

en mer tydelig virkemiddelpolitikk, hvor virkemidler rettes mer direkte mot de mål de er ment å 

fremme for å unngå uheldige forstyrrelser mot andre sektorer.  

En økt forbruksavgift på elektrisitet vil kunne gi økt varmepris, men det vil trolig være vanskelig å få 

gjennomslag for dette politisk. En fjerning av ordningen uprioritert overføring av kraft vil gjøre 

varmeproduksjon basert på energiutnyttelse fra restavfall mer konkurransedyktig. Flere anlegg har 

kontraktfestet sin varmepris til ikke å overstige kundens kostnader ved det rimeligste alternativet av 

tungolje og elektrisitet med uprioritert overføring. Det understrekes derfor at for å sikre at 

varmeprisen skal kunne økes, må antakelig kostnaden ved alle alternativer økes. Hvis tariffer for 
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uprioritert overføring av kraft likevel videreføres, anbefales Avfall Norge å arbeide for å sikre at det 

kun er de aktørene som er reelt fleksible og har alternative brensel som får reduserte tariffer. Hvis 

forbrukere som ikke bør få redusert tariff likevel får det, blir dette en kraftig konkurranseulempe for 

alle alternative teknologier. Det vil også være viktig å sikre at ordningen utformes på en måte som 

gjør at aktørene kun benytter elektrisitet i perioder med svært lav elpris eller hvis det er særskilte 

nettmessige begrunnelser, da det er dette som har vært argumentene for å videreføre ordningen. 

I arbeidet for økte alternativkostnader bør Avfall Norge gå sammen med aktører som jobber for 

samme mål for å øke tyngden i argumentasjonen. Dette vil kunne være både miljøorganisasjoner og 

andre aktører på markedet for fornybar varme. 

9.2 Støtte til varmeproduksjon 
I utredningsarbeidet med produksjonsstøtte i form av enten et varmesertifikat eller garantert 

minstepris er vi av den oppfatningen at dette vil være vanskelig å få gjennomslag for, da det blant 

annet har vært til behandling i Olje- og energidepartementet tidligere. På den annen side vil det 

kunne ha en sterk kortsiktig effekt. Dersom Avfall Norge ønsker å gå videre med dette arbeidet 

anbefales de å gå sammen med for eksempel miljøorganisasjoner eller produsenter av biovarme for 

å utrede muligheter for politisk støtte til tiltaket 

9.3 Redusere driftskostnader 
50 % av flyveasken i svenske anlegg behandles i egne deponier. Det anbefales at Avfall Norge 

studerer regelverket for behandling av flyveaske i Norge for å se hvorvidt det er mulig for bransjen til 

å opprette egne behandlingsinstitusjoner slik noen svenske anlegg har gjort, og også om dette vil 

være lønnsomt. En bør også undersøke muligheter og kostnader for behandling av flyveaske ved 

svenske deponier, eventuelt i andre land. Avfall Norge bør også kartlegge muligheter for alternative 

bruksområder for bunnaske. 

I EUs nye kvotedirektiv fra 2013 vil anlegg definert som samforbrenningsanlegg falle inn under 

kvoteplikten, mens fritaket vil fortsette for avfallshåndteringsanlegg. Kvoteregimet i Norge vil trolig 

følge EUs direktiv, og Avfall Norge bør derfor få fullstendig klarhet i hva som må til for å bli definert 

som samforbrenningsanlegg, og videre jobbe for å unngå at norske avfallsforbrenningsanlegg faller 

inn under denne definisjonen. Kvoteplikt vil kunne medføre ekstra kostnader estimert til 4-5 mill kr i 

året. 

Utformingen av lovverket for el-sertifikater er ikke klarlagt, og effektene er derfor usikre. Avfall 

Norge bør gjøre grundige vurderinger av hvilken effekt el-sertifikater i praksis vil ha for potensielle 

nye kraftvarmeverk basert på avfallsforbrenning i Norge. Nytten av dette bør veies opp mot nytten 

av dagens program for investeringsstøtte.  

Som nevnt er det en forskjellsbehandling blant avfallsforbrenningsanlegg i Norge i forhold til hvilken 

el-avgift de møter i produksjon, hvor noen møter høy avgift og noen møter lav avgift. For å sikre like 

konkurransevilkår mellom norske, tilsynelatende like anlegg, bør Avfall Norge arbeide for at alle 

anlegg oppnår den samme lave el-avgiftssatsen.  
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9.4 Økte mottaksgebyr på avfall 
Det er i hovedsak tre faktorer som vil kunne påvirke markedsprisen i Norge gitt konstant 

etterspørsel. Dette er tilgangen på avfall, transportkostnadene mellom norske og svenske anlegg og 

eventuelle eksportrestriksjoner. 

Avfall Norge bør arbeide for at dispensasjonene som gis til deponering av brennbart avfall opphører 

så snart som mulig. Klif har selv gitt utrykk for at Fylkesmennene har vært for lite restriktive, så her 

bør det være stort potensiale for gjennomslag.  En slik innstramming vil bidra til mer tilgjengelig 

avfall i markedet, noe som vil trekke i retning av økte mottaksgebyrer. I tillegg burde Avfall Norge, 

gjerne i samarbeid med Avfall Sverige og Avfall Danmark, arbeide for å harmonisere regelverket og 

forenkle importmuligheter fra de mest interessante landene. Kartlegging av muligheter og kostnader 

ved sjøtransport (særlig fra England og Irland) kan også være et interessant område for Avfall Norge å 

vurdere.  

Direktetildeling av avfall er hevdet å være svært viktig for lønnsomheten i de store kommunalt eide 

forbrenningsanleggene. Avfall Norge burde skaffe seg en oversikt over omfanget av denne praksisen 

både i Norge og Sverige. Kun da kan man se de fulle effektene av dagens praksis. I følge 

styringsgruppen er norsk lovgivning på dette området harmonisert med EU, og det er sannsynlig at 

dagens praksis kan videreføres. 

Det er fremkommet påstander om dumping av priser og ulovlige forhold knyttet til transport av 

avfall. Statens Vegvesen har hevdet av det er vanskelig å få bukt med ulovlig transport som følge av 

et uklart regelverk (Tellevik, et al., 2011). Avfall Norge bør her kunne gå sammen med 

transportbransjen, Norsk Lastebileier Forbund og Statens Vegvesen for å jobbe for at prisdumping og 

ulovlig transport reduseres så langt mulig, og eventuelt også for et klarere og mer håndterbart 

regelverk. Den andre angrepsvinkelen vil være er å sette fokus på problematikken og regelverket 

blant de gruppene som etterspør transporttjenester. For å gjøre dette er det viktig at Avfall Norge 

skaffer seg en grundig oversikt over hvor utstrakt ulovlig transport faktisk er i dag, og effektene av 

dette i markedet. Dersom det er lovlig transport som driver transportkostnadene ned kan en vurdere 

å arbeide mot en innstramming i regelverket for lovlig kabotasje. Vi har imidlertid ikke vurdert om 

dette er gjennomførbart innenfor dagens EØS-regelverk.  En alternativ angrepsvinkel vil være å støtte 

norsk transportnæring i arbeidet mot sosial dumping og bedre regelverk i forhold til teknisk stand på 

kjøretøy som passerer landegrensen. Muligens vil dette kunne ha en indirekte effekt.  

Klif har muligheten til å iverksette eksportrestriksjoner på blandet kommunalt avfall. Dette vil kunne 

øke mottaksgebyret, men på lang sikt er det trolig at en slik avgift vrir eksportmiksen fra blandet 

kommunalt avfall til næringsavfall da det er svært lite sannsynlig at en vil kunne innføre restriksjoner 

på næringsavfall. Det anbefales at Avfall Norge tilbyr å bistå Klif i arbeidet for å få ryddet opp i 

rapporteringskategoriene til Klif, da dette gir mulighet til å sørge for at kategoriene samsvarer med 

hva bransjen oppfatter som en god og praktisk inndeling.  
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9.5 Økt etterspørsel etter varme 
Det anbefales at Avfall Norge arbeider for en fortetting og utvidelse av allerede eksisterende 

fjernvarmenett. Dette vil kunne gi økt etterspørsel etter fjernvarme og bidra til økt energiutnyttelse i 

eksisterende forbrenningsanlegg, noe som både gir forbedret økonomi og reduserte 

klimagassutslipp. Mulige samarbeidspartnere vil her kunne være Fjernvarmeforeningen, NoBio og 

miljøorganisasjoner.  

Som nevnt gjør dagens energimerkeordning for bygg at fjernvarme kommer dårligere ut enn for 

eksempel varmepumper. Det anbefales at Avfall Norge jobber mot en endring i beregningsgrunnlaget 

for, eventuelt mediefremstillingen av, energikarakteren. Her kan alternative beregningsmetoder 

være nettoenergibehov, eventuelt en sammenslåing av de to karakterene. Her er mulige 

samarbeidspartnere Fjernvarmeforeningen og NoBio. Det anbefales videre at Avfall Norge kartlegger 

hvordan innføringen av nye byggestandarder vil påvirke etterspørselen av fjernvarme i tiden 

fremover og eventuelt også tilknytningsplikten.  Mulige samarbeidspartnere vil også her være NoBio 

og Fjernvarmeforeningen.  
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11 Vedlegg  

11.1 Distanser til Langøya 
Tabell 11.1: Estimert transportkostnad i Norge (NOK per tur/tonn avfall) 

Kostnad i NOK per tur/tonn Fredrikstad Oslo Stavanger Bergen Trondheim 

Fredrikstad 0 60 226 248 244 

Oslo 60 0 224 218 213 

Stavanger 226 224 0 119 244 

Bergen 248 218 119 0 299 

Trondheim 244 213 244 299 0 

 

Tabell 11.2: Distanser til Langøya 

 Langøya (Holmestrand) 

Lidköping 287 km 

Uppsala 582 km 

Linköping 507 km 

Kiruna C 1464 km 

Uddevalla 202 km 

Norrköping 520 km 

Umeå 952 km 

Stockholm 607 km 

Fredrikstad 72 km 

Oslo 81 km 

Stavanger 478 km 

Bergen 499 km 

Trondheim 874 km 

 

11.2 Kostnader kjeler 
Tabell 11.3 viser typiske kostnader, virkningsgrad og levetid for aktuelle grunnlastkjeler. 

Tabell 11.3 Antakelser for beregning av energikostnad i fjernvarme. 

Teknologi Investering 
(kNOK) 

Drift 
(kNOK/år) 

Virknings-
grad 

Brensel 
(kr/kWh) 

Levetid 

Avfallskjel 25 000 1 500 85 % -0,20 20 

Fliskjel 2 800 56 80 % 0,20 20 

Pelletskjel 5 000 100 85 % 0,35 20 

Varmepumpe 
(hybrid) 

6 000 60 350 % 0,70 15 
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11.3 Konsumentenes økte kostnader som følge av el-sertifikat i Sverige  
Tabell 11.4: Svenske elkonsumenters økte kostnader for el-sertifikat (per kWh el) under årene 2003- 2009. Tall oppgitt i 

Svenske Kronor (Energimyndigheten, 2010). 

 


