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1. Innledning 
Utredning av muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet for 
private og offentlige virksomheter i gjenvinningssektoren. 

1.1. Bakgrunn og mandat 
 
Avfall Norge rettet en tilbudsforespørsel vedrørende muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet for private 
og offentlige virksomheter innenfor gjenvinningssektoren den 2. desember 2021. Deloitte Advokatfirma AS (heretter 
«Deloitte») innga tilbud 10. desember 2021, og ble tildelt oppdraget den 17. desember. Etter tildelingen er det avholdt 
to møter mellom Deloitte og Avfall Norge, for nærmere å avtale rammene for oppdraget. 

Formålet med denne utredningen er å redegjøre for hvilke muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet som 
gjør seg gjeldende for gjenvinningssektoren. Dette innebærer en overordnet gjennomgang og beskrivelse av 
virkemiddel-apparatet, støtteordninger for og tildelinger til gjenvinningssektoren, samt en redegjørelse for de sentrale 
regelverk som har innflytelse på handlingsrommet for aktører i gjenvinningssektoren. Utredningen vil fokusere på 
virkemiddel-aktørene Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Enova, SIVA, Grønn plattform og Nysnø, samt 
virkemidler som forvaltes av fylkeskommunene og overordnet om EUs virkemiddelapparat. 

I tillegg til å synliggjøre muligheter og begrensninger, foretas det også en overordnet vurdering av hvorvidt 
mulighetene i det norske og europeiske virkemiddelapparatet er harmonisert, med tanke på de retningslinjene for 
miljøstøtte. 

1.2. Begrepsbruk 
 
Denne utredningen bruker flere sentrale begreper, som er definert nedenfor. 

Begrep Betydning 

ESA EFTAs overvåkingsorgan 

Gjenvinningssektoren Omfatter aktører som utøver aktivitet i tråd med NACE-
kode 38.210 – behandling og disponering av ikke-farlig 
avfall, og NACE-kode 38.320 – sortering og bearbeiding av 
avfall for materialgjenvinning. 1 

Støtte  Omfatter her alle økonomiske fordeler som det ikke er 
mulig å oppnå under normale markedsmessige forhold, 
som for eksempel tilskudd, lån eller garanti på gunstige 
betingelser mv. Kan være både lovlig og ulovlig støtte. 

Støtteordning Menes her som en lovlig etablert støtteordninger, enten på 
grunnlag av det alminnelige gruppeunntaket (GBER), de 
minimis-forordningen (bagatellmessig støtte) eller 
notifikasjon til ESA. 

Virkemiddelaktør Statlig, regional eller europeisk enhet med ansvar for å 
forvalte støtteordninger. 

Virkemiddelapparatet Omfatter en snever forståelse av virkemiddelapparatet, og 
er i denne rapporter begrenset til Innovasjon Norge, 

 
1 Et unntak fra dette gjelder for oversikten over tildelinger til gjenvinningssektoren i punkt 3.4 nedenfor. Oversikten inkluderer alle aktører registrert 
med NACE-kode 38 – Innsamling, behandling, deponering og gjenvinning av avfall, foruten enkeltpersoner og enkeltpersonforetak. Vi viser her til 
det som fremgår innledningsvis i punkt 3.4.  
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Norges Forskningsråd, Enova, SIVA, Grønn plattform, 
Nysnø, fylkeskommunene og EUs rammeprogram – 
Horisont Europa Green Deal, med mindre annet er 
presisert i teksten. 

1.3. Leserveiledning 
 
Utredningen er delt inn i fem ulike hoveddeler. Punkt 1 danner grunnlaget og forutsetninger for utredningen, og 
konkretiserer således formålet med utredningen og de spørsmål utredningen tar sikte på å svare ut. Punkt 2 – 
Oppsummering – er ment å være en fyldig oppsummering av de vurderinger og observasjoner som utredningen 
konkluderer med. Oppsummeringen er bygget opp slik at den kan leses på selvstendig grunnlag, uten å ha gått i 
detaljene i påfølgende kapitler. Punkt 3 redegjør for virkemiddelapparatet i vid forstand, hvor både det nasjonale, 
regionale (fylkeskommunene) og europeiske (EU) virkemiddelapparatet beskrives. Punktet identifiserer også noen 
relevante støtteordninger for gjenvinningssektoren, samt en oversikt over tildelt støtte de siste tre år.  

I Punkt 4 gjennomgås de relevante regelverk, her statsstøtteregelverket og selvkostregelverket, og hvilken betydning 
regelverkene har for mulighetene og begrensningene i virkemiddelapparatet. Hovedvekten av vurderingen retter seg 
mot offentlige aktører i gjenvinningssektoren, som er underlagt et mer krevende regulatorisk regime enn de private 
aktørene i form av selvkostregelverket. I Punkt 5 foretas det en overordnet analyse av hvorvidt de tilgjengelige 
støtteordningene for gjenvinningssektoren i Norge er i tråd med europeiske ordninger og retningslinjer. 

Leseren anbefales å lese hele utredningen for å få en fullstendig oversikt over de ulike vurderingstemaene som ligger 
til grunn for utredningen. Punkt 2 kan som utgangspunkt leses på selvstendig grunnlag, men det presiseres at dette 
punktet er ment å være oppsummerende, og således ikke fullt ut egnet til å illustrere viktige nyanser, forbehold eller 
risikobetraktninger bak vurderingene. 

 

 

 

 

  



Muligheter og begrensninger i virkemiddelapparatet for gjenvinningssektoren | Oppsummering 

Side 4 av 29 
 

2. Oppsummering 
Denne utredningen konkluderer med at det er flere relevante 
støtteordninger for gjenvinningsbransjen. Aktører i gjenvinningsbransjen 
mottar likevel en minimal andel av de totale tildelingene fra det 
næringsrettede virkemiddelapparatet, antakelig som følge av 
begrensninger i selvkostregelverket, faktiske barrierer, og manglende 
kjennskap til relevante ordninger.  

2.1. Innledning  
 

Formålet med denne utredningen er å gi en oversikt over de muligheter og begrensninger som gjelder for private og 
offentlige virksomheter i gjenvinningssektoren som ønsker å benytte seg av det næringsrettede virkemiddelapparatet 
i Norge. Gjenvinningssektoren omfatter her alle aktører som utøver aktivitet i tråd med NACE-kode 38.210 – 
behandling og disponering av ikke-farlig avfall, og NACE-kode 38.320 – sortering og bearbeiding av avfall for 
materialgjenvinning. 

Denne utredningen er til dels deskriptiv, og dels analytisk. I punkt 3 gir vi en objektiv redegjørelse for de 
virkemiddelaktører og støtteordninger som er relevante for aktører i gjenvinningssektoren, samt en oversikt over de 
tildelinger som er gjort i perioden 2018-2020. I punkt 4 foretar vi deretter en analyse av de muligheter og 
begrensninger som statsstøtteregelverket og selvkostregelverket oppstiller for støtte til private og offentlige 
virksomheter i gjenvinningssektoren, før vi til slutt gjør en overordnet analyse av virkemiddelapparatet fra et 
gjenvinningsperspektiv i punkt 5.  

2.2. Det næringsrettede virkemiddelapparatet  
 
Gjennomgangen i punkt 3 nedenfor viser at det er flere relevante virkemidler for aktører som driver med forsknings- 
og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) og investeringer i gjenvinningssektoren. Totalt er det identifisert 13 ordninger 
for FoU-prosjekter, og fire støtteordninger som er særskilt rettet mot investeringer. Vi understreker samtidig at det 
også foreligger andre ordninger som kan være relevante for aktører i gjenvinningssektoren, selv om at disse ikke er 
rettet mot FoU- og investeringsaktiviteter som sådan. Som eksempel nevner vi at Innovasjon Norge lyser ut 
oppstartslån og tilskudd til kommersialisering av løsninger.  

Hovedfokuset i denne utredningen er virkemiddelaktørene Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Siva, Grønn 
plattform, Enova og Nysnø. I perioden 2018-2020 tildelte virkemiddelaktørene totalt NOK 71,43 milliarder i støtte til 
det norske næringslivet. Formuleringen støtte omfatter her enhver økonomisk fordel som det ikke er mulig å oppnå 
under normale markedsmessige forhold, som for eksempel tilskudd, lån eller garanti på gunstige betingelser mv. 

I perioden 2018-2020 mottok private og offentlige virksomheter i gjenvinningssektoren NOK 151 millioner i støtte fra 
det norske virkemiddelapparatet. Det tilsvarer ca. 0,2 % av de totale tildelingene foretatt av virkemiddelaktørene 
nevnt over. Funnet indikerer at det er et stort uløst potensial for norske gjenvinningsaktører, og bekrefter Avfall 
Norges oppfatning om at det er behov for en utredning som den foreliggende. Ett av målene med denne utredningen 
er å bevisstgjøre aktører i gjenvinningsbransjen på de støtteordninger som foreligger for FoU- og 
investeringsaktiviteter, og hvilke virkemiddelaktører det er relevant å undersøke nærmere.  

2.3. Selvkostregelverket og statsstøtteregelverket  
 
En mulig bidragsfaktor til at gjenvinningsbransjen mottar lite støtte, er at bransjen består av flere offentlige aktører 
som utfører lovpålagt innsamling og håndtering av husholdningsavfall. Slike lovpålagte tjenester er underlagt strenge 
regler for inntekts- og kostnadsføring i forurensningsloven med tilførende forskrifter (selvkostregelverket). Av 
forurensningsloven § 34 fremgår det at kostnadene knyttet til lovpålagt avfallshåndtering skal dekkes «fullt ut» av 
avfallsgebyret. Av avfallsforskriften § 15-3 følger det videre at kun «kostnader ved og inntekter fra lovpålagt 
håndtering av husholdningsavfall skal inngå i beregningen av avfallsgebyret».  
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Konsekvensen av at håndteringen av husholdningsavfall skal dekkes fullt ut ved avfallsgebyret, er at offentlige aktører 
som utfører slike tjenester er avskåret fra å motta støtte fra det norske virkemiddelapparatet. En eventuell støtte vil i 
realiteten innebære en subsidiering av avfallsgebyret, og være i strid med selvkostregelverket. Kommuner som utfører 
lovpålagt innsamling og håndtering av husholdningsavfall kan derfor ikke motta støtte fra det norske 
virkemiddelapparatet.  

På den annen side, er det likevel mulig å foreta enkelte grep for å unnta aktiviteter fra virkeområde til 
selvkostregelverket. Det er, for eksempel, mulig å organisere innovasjonsaktiviteter i egne datterselskaper, eller å 
oppstille et regnskapsmessig skille mellom lovpålagte og kommersielle aktiviteter. Et regnskapsmessig og/eller 
organisatorisk skille mellom den lovpålagte og kommersielle aktiviteten vil åpne for støtte fra virkemiddelapparatet, 
uten at eventuelle tildelinger kommer i konflikt med selvkostregelverket.  

For private og offentlig kontrollerte/eide aktører som utøver kommersiell virksomhet i gjenvinningssektoren, er det 
statsstøtteregelverket som utgjør det sentrale regulatoriske rammeverket. Statsstøtteregelverket oppstiller nærmere 
begrensninger for hvilke tildelinger det norske virkemiddelapparatet har adgang til å foreta. Utgangspunktet er at 
eventuelle tildelinger må falle utenfor forbudet i EØS-avtalen artikkel 61 første ledd, være gitt i medhold av det 
alminnelige gruppeunntaket (GBER), være notifisert til, og godkjent av EFTA-statenes overvåkningsorgan (ESA), eller 
betraktes som såkalt bagatellmessig støtte som ikke overstiger € 200 000 over en periode på tre regnskapsår.  

Støtteordningene til det norske virkemiddelapparatet er basert på GBER og eller forhåndsgodkjent av ESA. For 
ordninger under GBER, innebærer dette at støtteformålet må ha hjemmel i en av bestemmelsene i gruppeunntaket, 
for eksempel GBER artikkel 25 om forskning og utvikling. Videre må også støttemottaker oppfylle de generelle 
vilkårene i GBER. Støttemottaker kan, for eksempel, ikke være i økonomiske vanskeligheter.  

2.4. Overordnet analyse av virkemiddelapparatet fra et gjenvinningsperspektiv   
 
I tillegg til de begrensninger som følger av selvkostregelverket og statsstøtteregelverket, gjelder det også noen faktiske 
barrierer for gjenvinningssektorens muligheter til å oppnå støtte fra det næringsrettede virkemiddelapparatet. Et 
gjennomgående vilkår for å motta støtte, er at løsningen eller prosjektet omhandler en ny løsning som det ikke er 
mulig å oppdrive i markedet per i dag. For flere av støtteordningene gjelder det med andre ord et krav til 
innovasjonsgrad, som også kan inngå som et tildelingskriterium. Kravet til innovasjonsgrad fungerer som en barriere 
for støtteadgangen til gjenvinningssektoren, der det ofte er spørsmål om å tilpasse kjent teknologi til norske forhold. 
Slike prosjekter er avskåret fra støtte, selv om investeringen, for eksempel, medfører gunstige miljøeffekter.  

I forlengelsen av det ovennevnte, reduserer også selvkostregelverket insentivet til å gjennomføre 
innovasjonsprosjekter i offentlige virksomheter, som ofte har begrensede ressurser og kapasitet. Samtidig har private 
aktører en større interesse i å beskytte sine innovasjoner, noe som medfører at innovasjonen ikke blir like godt kjent 
i markedet som den ville vært hadde dette skjedd på det offentliges hånd. 

På den annen side, er det likevel klart at pågående endringsarbeider i EU vil medføre nye og relevante støtteordninger 
for gjenvinningssektoren. Statsstøtteregelverket er for tiden under revisjon i EU. Det primære formålet med 
endringsarbeidene er å tilrettelegge for oppnåelsen av målene i EUs Green Deal. Endringsarbeidet er av stor betydning 
for klima og miljørelaterte bransjer, slik som gjenvinningssektoren. I EU-kommisjonens endringsforslag til det 
alminnelige gruppeunntaket (GBER) vies det, for eksempel, større plass til avfall som støtteberettiget tiltak, slik som 
investeringsstøtte for å bidra til en sirkulær økonomi. Den 9. februar 2022 ble det også vedtatt reviderte retningslinjer 
for State aid for Climate, Environmental Protection and Energy (CCEEAG), som gir veiledning om 
energieffektiviseringstiltak, støtte til utslippsfri trafikk, infrastruktur, sirkulær økonomi, reduksjon i forurensing, 
beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold, samt tiltak for å ivareta energiforsyningssikkerhet. 
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3. Gjennomgang av virkemiddelapparatet 
Det næringsrettede virkemiddelapparatet tildeler årlig betydelige 
summer i støtte til private og offentligeide aktører, deriblant aktører i 
gjenvinningssektoren. Støtteordningene er mange, og varierer etter sitt 
innhold. Formålet med ordningene er å fremme nyskapning, utvikling og 
konkurransedyktighet innenfor bærekraftige rammer.  

3.1. Innledning 
 
Det offentlige tilbyr om lag 150 støtteordninger til næringsdrivende i Norge.2 Virkemiddelapparatet er omfattende, og 
det er krevende å orientere seg i de støtteordninger og muligheter som foreligger for gjenvinningssektoren. I det 
videre vil vi derfor redegjøre nærmere for de sentrale aktører i virkemiddelapparatet, tilgjengelige støtteordninger for 
gjenvinningssektoren, og de tildelinger som er gjort til gjenvinningssektoren i perioden 2018 – 2020. Formålet med 
redegjørelsen er å gi Avfall Norge og deres medlemsbedrifter en konkret opplisting av relevante muligheter, og innsikt 
i andelen tildelinger til gjenvinningssektoren de siste tre årene.  

3.2. Beskrivelse av virkemiddelapparatet 
3.2.1. Innledning  
 
I dette punkt 3.2 gir vi en kort beskrivelse av den delen av det norske virkemiddelapparatet som er relevant for 
gjenvinningssektoren. Beskrivelsen tar utgangspunkt i opplistingen i kulepunkt to i konkurransegrunnlaget av 2. 
desember 2021. I henhold til avtale med Avfall Norge den 6. januar 2022, redegjør vi også helt kort for relevante 
virkemiddelaktører på fylkeskommunalt- og EU-nivå.3 Endelig redegjør vi kort for Miljødirektoratet og direktoratets 
klimasats-prosjekter.4 

3.2.2. Innovasjon Norge (IN)  
 
Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele 
landet, og den største virkemiddelaktøren i Norge. Hovedmålet til Innovasjon Norge er å «utløse bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter».5 De tre delmålene 
til Innovasjon Norge er å sikre i) flere gode gründere, i) flere vekstkraftige bedrifter, og iii) flere innovative 
næringsmiljøer. 

Innovasjon Norge gir virkemidler i alle virkemiddelkategorier til både oppstartsbedrifter og etablerte foretak. 
Virkemidlene inkluderer både rene tilskudd og låneordninger, slik som for eksempel oppstartslån, innovasjonslån og 
lavrisikolån.6 Oppgaven til Innovasjon Norge er å levere hele den bevilgede statsbudsjettrammen til næringslivet.7 

3.2.3. Norges forskningsråd (NFR) 
 
Norges forskningsråd er et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ, med ansvar for å øke kunnskapsgrunnlaget 
og bidra til å dekke samfunnets behov for forskning ved å fremme grunnleggende og anvendt forskning og innovasjon.8 
Forskningsrådet arbeider for et «samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt», og bidrar til omstilling og et mer 

 
2 NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital side 124. 
3 Vi viser til oppstartsmøtet mellom Deloitte og Avfall Norge den 6. januar 2022.  
4 Vi viser til e-post fra Avfall Norge den 17. mars 2022.  
5 Se Innovasjon Norge | Om Oppdragene, sist besøkt 14. januar 2022.  
6 Se Innovasjon Norge | Finansiering, sist besøkt 14. januar 2022.  
7 Se Innovasjon Norge | Et særlovselskap med klare mål, sist besøkt 14. januar 2022.  
8 Se forskrift 10. juni 2016 nr. 658 om vedtekter for Norges forskningsråd § 1, tilgjengelig her.  

https://www.innovasjonnorge.no/no/om/oppdrag-og-resultater/om-oppdragene/
https://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/oppdrag-og-resultater/om-oppdragene/innovasjon-norge--et-sarlovselskap-med-klare-mal/
https://lovdata.no/dokument/INS/forskrift/2016-06-10-658
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bærekraftig samfunn.9 Støtten tildeles til både forskningsorganisasjoner, næringslivet og offentlig sektor. I tillegg 
bistår også forskningsrådet med støtte og rådgivning i forbindelse med søknader om forskningsmidler fra EU. 

3.2.4. Siva - Selskapet for industrivekst  
 
Siva, formelt Siva – Selskapet for industrivekst, er et norsk statsforetak som utvikler, eier og finansierer nasjonal 
infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling. Siva er en del av det næringsrettede virkemiddelapparatet, og statens 
virkemiddel «for tilretteleggende eierskap, for utvikling av bedrifter, og for utvikling av nærings- og kunnskapmiljø i 
hele landet, med et særlig ansvar for å fremme vekstkraften i distriktene».10 I dag er over 4 000 bedrifter del av 
infrastrukturen til Siva. 

Hovedmålet til Siva er lønnsom næringsutvikling i bedrifter og regionale nærings- og kunnskapsmilø. Siva mottar hvert 
år oppdragsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet, samt fylkeskommunene, som er styrende for prioriteringene i 
virksomheten. Oppdragsbrevene for 2022 er foreløpig ikke offentlig tilgjengelig.11 

3.2.5. Grønn plattform  
 
Grønn plattform er en ny satsing som gir næringslivet og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og 
innovasjonsdrevet grønn omstilling. Gjennom Grønn plattform ønsker regjeringen å utløse mer og raskere 
investeringer i grønne, bærekraftige løsninger og produkter. Investeringene er ment å styrke eksport og verdiskapning, 
og å gjøre norske aktører bedre i stand til å gjennomføre grønn omstilling og skape grønn vekst.12 Grønn plattform er 
også ment å gjøre norske bedrifter og forskningsinstitusjoner bedre rustet i møte med de muligheter som åpner seg 
under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa Green Deal. 

Første fase i Grønn plattform er 1 milliard kroner fordelt over perioden 2020-2022. Det er Norges forskningsråd, 
Innovasjon Norge og Selskapet for industrivekst som forvalter midlene mellom ulike søknadstyper og virkemidler. 
Forskningsrådet tildeler 60 % av midlene, mens Innovasjon Norge tildeler 30% og SIVA 10%. 

3.2.6. Enova 
 
Enova arbeider for omlegging av energibruk og energiproduksjon. Formålet til Enova er å bidra til å nå Norges 
klimaforpliktelser, og til omstillingen til lavutslippssamfunnet.13 Det er også Enova som forvalter midlene fra Klima- og 
energifondet. Eierskapet i Enova er forvaltet av Klima- og miljødepartementet.  

Årlig investerer Enova over to milliarder kroner av fellesskapets midler i ny energi- og klimateknologi, og løsninger 
som reduserer klimagassutslippene.14 Enova dekker deler av merkostnadene ved å velge mer energi- og klimavennlige 
løsninger. Støtteordningen omfatter prosjekter innen alle sektorer i privat næringsliv og offentlige virksomheter.  

3.2.7. Nysnø klimainvesteringer 
 
Nysnø klimainvesteringer er statens klimainvesteringsselskap. Nysnø arbeider for å redusere klimagassutslipp 
gjennom investeringer i teknologi, løsninger og tjenester som kan bevege Norge raskere i retning av 
lavutslippssamfunnet.15 Investeringene er i hovedsak rettet mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til 
kommersialisering. Investeringsfokuset er selskaper i tidlige faser.  

Nysnø er en kommersiell aktør. Investeringene til Nysnø skal foretas på kommersielt grunnlag, og på like vilkår som 
private medinvestorer. Langsiktig avkastning står sentralt når Nysnø investerer i klimavennlige og bærekraftige 
teknologier, løsninger og tjenester.  

 
9 Se Norges forskningsråd | Kva gjer Forskingsrådet?, sist besøkt 14. januar 2022.  
10 Se Siva | Om Siva, sist besøkt 14. januar 2022. 
11 Sist undersøkt 24. februar 2022.  
12 Se Norges forskningsråd | Utlysninger, sist besøkt 14. januar 2022.  
13 Se vedtektene til Enova § 1, tilgjengelig her. 
14 Se Enova | Om Enova, sist besøkt 14. januar 2022.  
15 Se Nysnø | Vårt mål, sist besøkt 14. januar 2022.  

https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/om-forskningsradet/
https://siva.no/om-siva/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/Hva-er-Gronn-plattform/
https://www.enova.no/om-enova/om-organisasjonen/oppdragsbrev-og-avtaler/
https://www.enova.no/om-enova/
https://www.nysnoinvest.no/no/strategi/
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3.2.8. Fylkeskommunale virkemiddelaktører 
 
I tillegg til de offentligeide aktørene beskrevet over, består det norske virkemiddelapparatet av en rekke 
fylkeskommuner. De fylkeskommunale vikemiddelaktørene tilbyr hovedsakelig støtte til regionale prosjekter og 
distriktsutvikling. Som eksempler på sentrale fylkeskommunale virkemiddelaktører, nevner vi Viken fylkeskommune,16 
Innlandet fylkeskommune,17 Vestland fylkeskommune,18 og Trøndelag fylkeskommune.19 Vi understreker at 
opplistingen ikke er uttømmende, og at relevansen av de enkelte fylkeskommuner varierer med de støtteordninger 
som er tilgjengelige de enkelte år.  

3.2.9. Miljødirektoratet – Klimasats  
 
Miljødirektoratet forvalter støtteordningen Klimasats, som har til formål å redusere klimagassutslipp og å bidra til 
omstilling i lavutslippssamfunnet. Ordningen skal bidra til at offentlige aktører integrerer klimahensyn i sine aktiviteter 
ved å gi tilskudd til prosjekter som bidrar til lavere utslipp og omstilling.20 Det er satt av 250 millioner kroner til 
Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2022.  

Alle kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke om Klimasats-støtte. Det er også mulig for flere 
offentlige aktører å sende inn søknad sammen. Miljødirektoratet tildeler hovedsakelig støtte til aktiviteter som faller 
utenfor EØS-avtalen artikkel 61 første ledd.21  

3.2.10. EUs rammeprogram – Horisont Europa Green Deal  
 
Horisont Europa Green Deal er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon.22 Rammeprogrammet startet 
opp 1. januar 2021 og løper ut 2027, med et anslått totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Målsetningen til programmet 
er å styrke Europas innovasjonskapasitet, konkurransekraft, skape flere arbeidsplasser, bekjempe klimautfordringer 
og bidra til å nå FNs bærekraftsmål. Rammeprogrammet er delt inn i tre hovedsøyler; fremragende vitenskap (€ 25,8 
mrd.), globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv (€ 52,7 mrd.), og innovativt Europa (€ 13,5 mrd.).  

Norske aktører kan søke om støtte på lik linje med bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsinstitusjoner i EU-
medlemsland. I Norge er det forskningsrådet som har det overordnede koordineringsansvaret for Horisont Europa, og 
ansvar for søyle en og to. Det er Innovasjon Norge som har hovedansvaret for den tredje søylen.  

3.3. Tilgjengelige støtteordninger for gjenvinningssektoren  
3.3.1. Innledning  
 
I dette punkt 3.3. gir vi en oversikt over de støtteordninger som er tilgjengelige for offentlige og private aktører som 
skal foreta investeringer eller forsknings og utviklingsarbeid (FoU) i gjenvinningssektoren. Med formuleringen 
«offentlige aktører» sikter vi her til offentligeide selskap som driver kommersiell aktivitet. Formuleringen omfatter 
derimot ikke offentlige foretak som driver virksomhet under selvkostregelverket. Begrunnelsen for disse er, som det 
fremgår av punkt 4.4.4.1., at offentlige foretak som driver selvkostvirksomhet ikke kan motta støtte fra 
virkemiddelapparatet uten at dette havner i konflikt med selvkostregelverket. Oversikten i dette punkt 3.3 er derfor 
begrenset til offentlige og private aktører som driver kommersiell aktivitet i gjenvinningssektoren.  

3.3.2. Nærmere om FoU-begrepet 
 
Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter anses på nærmere vilkår som lovlig statsstøtte etter det alminnelige 
gruppeunntaket (GBER).23 For flere av de tilgjengelige støtteordningene innebærer dette at aktiviteten må være et 

 
16 Se Viken fylkeskommune | Tilskudd og støtteordninger, sist besøkt 31. januar 2022.  
17 Se Innlandet fylkeskommune | Søk tilskudd, sist besøkt 31. januar 2022.  
18 Se Vestland fylkeskommune | Alle tilskot, sist besøkt 31. januar 2022.  
19 Se Trøndelag fylkeskommune | Virkemidler og tilskudd, sist besøkt 31. januar 2022.  
20 Se Miljødirektoratet | Klimasats: Klimatiltak i kommuner og fylkeskommuner, sist besøkt 29. mars 2022.  
21 Vi viser til redegjørelsen i punkt 4.2.2 nedenfor og Miljødirektoratet | Statsstøtte gis kun i spesielle tilfeller, sist besøkt 29. mars 2022.  
22 Rammeprogram (Framework programmes) er EUs fremste finansielle verktøy for støtte av forsknings- og utviklingsaktiviteter som dekker de 
fleste vitenskapelige disipliner. Rammeprogrammene er foreslått av EU-Kommisjonen og vedtatt av Europarådet samt Europaparlamentet.  
23 Det alminnelige gruppeunntaket er redegjort for i punkt 4.2.2 og 4.4.3.2 nedenfor. 

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/
https://www.vestlandfylke.no/tilskot/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/
https://www.miljodirektoratet.no/skjema/klimasats-klimatiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
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FoU-prosjekt i henhold til statsstøtteregelverket for å kvalifisere for støtte. På denne bakgrunn, vil vi innledningsvis gi 
en kort redegjørelse for FoU-prosjekter slik disse er definert i GBER artikkel 25.  

FoU-prosjekter er i GBER artikkel 25 andre ledd delt inn i fire kategorier:  

1. Grunnforskning, 
2. Industriell forskning,  
3. Eksperimentell utvikling, og 
4. Forundersøkelser. 

 
Kategoriene er i stor grad bestemmende for om det er mulig å søke om støtte til aktiviteten. De fleste 
støtteordningene til Innovasjon Norge retter seg, for eksempel, mot aktiviteter som er definert som eksperimentell 
utvikling. Vi understreker samtidig at det er mulig å søke om støtte til den delen av prosjektet som faller inn under en 
av de fire kategoriene. Prosjektet som sådan må derfor ikke være omfattet av GBER artikkel 25 andre ledd. 

De fire kategoriene FoU-prosjekter er definert som følger i den uoffisielle norske oversettelsen av GBER:  

Grunnforskning omfatter «eksperimentelt eller teoretisk arbeid som fortrinnsvis utføres med sikte på 
tilegnelse av ny kunnskap om de underliggende årsakene til fenomener og observerbare fakta, uten at det tas 
sikte på direkte kommersiell anvendelse».24 

Industriell forskning er «planlagt forskning eller kritisk undersøkelse med sikte på tilegnelse av ny kunnskap 
og nye ferdigheter for å utvikle nye produkter, prosesser eller tjenester, eller med sikte på en betydelig 
forbedring av eksisterende produkter, prosesser eller tjenester. Dette omfatter utforming av komponenter til 
sammensatte systemer og kan omfatte utvikling av prototyper i et laboratoriemiljø eller i et miljø med 
simulerte grensesnitt mot eksisterende systemer samt av pilotprosjekter, når det er nødvendig for den 
industrielle forskningen og særlig for å validere allmenn teknologi».25 

Eksperimentell utvikling inkluderer «tilegnelse, kombinering, utforming og bruk av eksisterende 
vitenskapelige, teknologiske, forretningsmessige og andre relevante kunnskaper og ferdigheter med sikte på 
å utvikle nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan også omfatte for eksempel 
virksomhet som tar sikte på begrepsmessig definisjon, planlegging og dokumentasjon av nye produkter, 
prosesser og tjenester 

Eksperimentell utvikling kan omfatte utforming av prototyper, demonstrasjoner, pilotprosjekter, prøving og 
validering av nye eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester i miljøer som er representative for de 
reelle driftsforholdene, der hovedmålet er ytterligere teknisk forbedring av produkter, prosesser eller tjenester 
som ikke er fullt utviklet. Dette kan omfatte utvikling av en kommersielt anvendelig prototype eller et 
kommersielt anvendelig forsøksprosjekt, som nødvendigvis er det endelige kommersielle produktet, og som 
er for dyrt å produsere for bruk bare til demonstrasjon og validering.  

Eksperimentell utvikling omfatter ikke rutinemessige eller regelmessige endringer av eksisterende produkter, 
produksjonslinjer, produksjonsprosesser, tjenester eller annen pågående virksomhet, selv om disse 
endringene kan utgjøre forbedringer».26 

Forundersøkelser omfatter «evaluering og analyse av et prosjekts potensial med det formål å støtte 
beslutningsprosessen gjennom en objektiv og rasjonell påvisning av dets sterke og svake sider, muligheter og 
trusler, identifisere hvilke ressurser som kreves for å gjennomføre det, og til slutt vurdere dets utsikter til å 
lykkes».27 

For at en aktivitet skal kvalifisere som FoU i henhold til statsstøtteregelverket, må videre aktiviteten oppfylle fem 
kumulative vilkår. Med «kumulative» mener vi at alle vilkårene må være oppfylt for at prosjektet skal anses som FoU 

 
24 GBER artikkel 2 nr. 84. Den uoffisielle norske oversettelsen av GBER er tilgjengelig her.  
25 GBER artikkel 2 nr. 85.  
26 GBER artikkel 2 nr. 86. 
27 GBER artikkel 2 nr. 87.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/8fa6deafe47e4a05803791d2d168158a/norsk-versjon-gber.pdf
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etter GBER artikkel 25. Det innebærer at prosjektet faller utenfor FoU-begrepet dersom ett eller flere vilkår ikke er 
oppfylt.  

De fem vilkårene for FoU er som følger:  

1. Aktiviteten må være nyskapende. 
2. Aktiviteten må være kreativ/ikke åpenbar. 
3. Aktiviteten må ha et usikkert utfall/resultat. 
4. Aktiviteten må være systematisk. 
5. Aktiviteten må være overførbar og/eller reproduserbar. 

 
For en nærmere redegjørelse for innholdet i vilkårene, viser vi til Innovasjon Norge sin veiledning for støtte til 
forsknings- og utviklingsprosjekter.28 Støtteordningene til Innovasjon Norge og de andre virkemiddelaktørene er lagt 
opp slik at alle vilkårene må være oppfylt før støtte tildeles. For det tilfelle at det skjer en saksbehandlingsfeil, påpeker 
vi likevel at virkemiddelaktørene er pålagt å kreve støtten tilbakebetalt i sin helhet.29 

Avslutningsvis påpeker vi at det på generelt grunnlag ikke er adgang til å støtte virksomheter som er i økonomiske 
vanskeligheter, eller som står i fare for å bli insolvent.30  

3.3.3. Tilgjengelige støtteordninger for forskning og utvikling (FoU) i gjenvinningssektoren 
I oppstillingen med figur og tabell nedenfor gir vi en oversikt over de støtteordninger som er mest relevante for aktører 
som driver forsknings og utviklingsaktiviteter i gjenvinningssektoren. Opplistingene er ikke uttømmende, og det 
foreligger andre, mer generelle støtteordninger, som kan være relevante. På den annen side, er ikke opplistingene 
begrenset til forsknings og utviklingsaktiviteter i henhold til GBER artikkel 25. Opplistingene har et noe videre 
virkeområdet, og omfatter også støtteordninger til øvrige innovasjonsprosjekter.  

Figuren under viser ulike virkemidler opp både en teknologimodenhetsskala (Technology Readyness Level – TRL)31 og 
forskningsstadier under GBER. Fremstillingen gir en illustrasjon på relevante faser for de ulike virkemidlene, men bør 
ikke leses som en uttømmende fremstilling for når de ulike ordningene er aktuelle. Flere av virkemidlene som er 
inkludert i fremstillingen er ikke knyttet til kriteriene for TRL eller GBER, slik at det ikke nødvendigvis korresponderer 
nøyaktig. I tillegg til de ordningene som er lagt inn i figuren vil flere av de nevnte støtteordningene kunne være aktuelle 
for tiltak som ikke er direkte relatert til teknologiutvikling eller som vil kunne dekke ulike faser som en del av et større 
prosjekt. Enkelte er heller ikke begrenset til prosjektfaser, og passer dermed ikke inn i en slik fremstilling. Figuren må 
brukes med varsomhet, og at det ikke bør trekkes konklusjoner om støttemuligheter direkte ut fra den visuelle 
fremstillingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Veiledningen er publisert på Innovasjon Norge sine hjemmesider, og tilgjengelige her.  
29 Se for eksempel EU-domstolens sak C-349/17 Eesti Pagar AS v Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus [2018] premiss 94, tilgjengelig her, og lov 27. 
november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 5.  
30 Fortalen til GBER premiss 14.  
31 Det finnes ulike versjoner av skalaen for Technology Readyness Level. Vi har tatt utgangspunkt i Innovasjon Norge sine definisjoner, som har ulike 
nivåer på prosjekter fra grunnleggende prinsipper er observert (nivå 1) til teknologien er kommersielt tilgjengelig (nivå 9). 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/statsstotteregelverket/stotte-til-forsknings--og-utviklingsprosjekter-gber-art.-25/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=211287&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=584054
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/finansiering-av-innovasjonsprosjekt/technology-readiness-level-trl/
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Figur 1: Tilgjengelige støtteordninger for forskning og utviklings-prosjekter (FoU) i gjenvinningssektoren 

 

 

 
* Fasene er ikke alltid direkte knyttet til kriteriene i støtteordningene. ** Kan også dekke forundersøkelser iht GBER 

 
Tabellen nedenfor er, så langt det lar seg gjøre, systematisert med støtteordninger for tidlige prosjektfaser først. 
Deretter fremkommer ordninger for hovedprosjekter o.l., og til slutt støtteordninger som gjelder hele prosjektfaser.  

Tabell 1: Tilgjengelige støtteordninger for forskning og utviklings-prosjekter (FoU) i gjenvinningssektoren 

Virkemiddelaktør Støtteordning Hvem kan søke Hvilke prosjekter Prosjektfase 

Innovasjon Norge Bedriftsnettverk Bedriftsnettverk, 
der én av deltaker-
bedriftene tar rollen 
som søkerbedrift. 
Søkerbedriften må 
drive økonomisk 
virksomhet i Norge, 
ha sunn økonomi og 
være registrert i 
Foretaksregisteret.  

Prosjektet må 
tilfredsstille flere 
minimumskrav, 
deriblant at 
bedriftsnettverket 
må bestå av minst 
tre små og 
mellomstore 
bedrifter, og at 
prosjektet må være 
basert på strategisk 
samarbeid som gir 
potensial for 
synergier.  

Søknadsadgang når 
søkerbedrift og 
deltakerbedriftene 
mener prosjektet er 
godt nok planlagt.  

Innovasjon Norge Vekstgaranti-
ordningen 

Målgruppen er 
innovative eller 
raskt voksende små 
og mellomstore 
bedrifter med inntil 
250 ansatte, som 
banken finner 
kredittverdig, men 

Formålet med lånet 
eller egenskaper ved 
bedrifter må 
oppfylle minst ett av 
fem kriterier, f.eks. 
at låntaker har 
betydelig 

Vekstgaranti kan 
benyttes til nye 
lån/kreditter som 
representerer en 
netto utvidelse av 
bankens 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/samarbeid-klynger-nettverk/bedriftsnettverk/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/vekstgarantiordningen/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/vekstgarantiordningen/
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som mangler 
tilfredsstillende 
sikkerheter for å 
oppnå finansiering.  

innovasjons-
potensiale.  

engasjement med 
sin aktuelle kunde. 

Norges 
forskningsråd 

Innovasjonsprosjekt 
i næringslivet 2022 

Bedrifter som driver 
virksomhet av 
industriell eller 
forretningsmessig 
karakter.  

Innovasjons-
prosjekter med 
omfattende innhold 
av forskning og 
utvikling (FoU), som 
faller inn under 
GBER art. 25. 

Finansiering av 
oppstart. Prosjektet 
kan ikke være 
igangsatt før 
søknaden er 
behandlet.  

Norges 
forskningsråd 

Forprosjekt for å 
mobilisere bedrifter 
til forskning 

Bedrifter med liten 
forskningserfaring 
som jobber med å 
utvikle nye 
produkter, 
prosesser eller 
tjenester som kan 
styrkes ved hjelp av 
forskning. 

Aktiviteter som 
faller innenfor 
kategoriene 
industriell forskning, 
eksperimentell 
utvikling eller 
forundersøkelser i 
GBER art. 25.  

Finansiering av 
oppstart. Prosjektet 
kan ikke være 
igangsatt før 
søknaden er 
behandlet. 

Fylkeskommuner Regionalt 
forskningsfond 
Innlandet 

Prosjektansvarlig må 
være lokalisert i 
Innlandet. 

Ordningen retter 
seg primært mot 
prosjekter som er 
omfattet av 
kategoriene 
industriell forskning 
og eksperimentell 
utvikling i GBER art. 
25.  

Forprosjekter. 

Fylkeskommuner Næringsutvikling i 
Viken distrikts-
kommuner 2022 

Utviklingsaktører i 
Viken fylkes-
kommune. 

Prosjekter som 
oppfyller to av flere 
vilkår, deriblant 
prosjekter som 
styrker distriktets 
fortrinn og har 
konkrete tiltak 
innenfor det grønne 
skiftet. 

Gjelder både 
forstudier, 
forprosjekter og 
hovedprosjekter.  

Miljødirektoratet Forprosjekt for 
klimareduserende 
tiltak 

 

Kommuner, 
fylkeskommuner og 
foretak organisert 
etter 
kommuneloven 
kapittel 9.  

Forprosjekter som 
går ut på å 
konkretisere og 
detaljplanlegge 
klimagass-
reduserende tiltak. 
Det ferdige 
prosjektet må være 
offentlig tilgjengelig 
på en slik måte at 
andre lett kan dra 
nytte av arbeidet. 

Forprosjekter. 

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2022/innovasjonsprosjekt-i-naringslivet/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/
https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2019/forprosjekt-for-a-mobilisere-bedrifter-til-forskning/
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/naring-og-internasjonalt/regionale-forskningsfond.13998.aspx
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/naring-og-internasjonalt/regionale-forskningsfond.13998.aspx
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/naring-og-internasjonalt/regionale-forskningsfond.13998.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-i-distriktskommuner-2022.21580.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-i-distriktskommuner-2022.21580.aspx
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/naringsutvikling/tilskudd-til-naringsutvikling-i-distriktskommuner-2022.21580.aspx
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
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Innovasjon Norge Lavrisikolån Primært et tilbud til 
små og mellomstore 
bedrifter, men 
tilbudet omfatter 
også store bedrifter. 

Dekker 
virksomhetens 
behov for langsiktig 
lånefinansiering av 
bl.a. utviklings-
aktiviteter. 

Bedrifter med 
tilfredsstillende 
økonomi og 
betryggende 
sikkerhet. 

Innovasjon Norge Miljøteknologi-
ordningen 

Norske bedrifter i 
hele landet og alle 
bransjer. Retter seg 
primært mot 
leverandørbedrifter 
som utvikler 
miljøteknologi for 
salg, men kan også 
omfatte utvikling av 
løsninger til eget 
bruk. 

Tilskudd til utvikling, 
bygging og testing 
av ny miljøteknologi. 
Kjernen i prosjektet 
er forskning- og 
utviklingsaktiviteter 
iht. GBER art. 25. 

Primært pilot- og 
demonstrasjons-
fasen. Åpner også 
for fase-inndelt 
finansiering som 
muliggjør 
utviklingsaktiviteter 
før løsningen er klar 
for testing. 

Horisont Europa  EIC Accelerator Små og mellomstore 
bedrifter med 
internasjonale 
ambisjoner og stort 
potensial for vekst.  

Ordningen er åpen 
for alle bransjer, 
men innovasjonen 
må bidra til å løse 
ett eller flere av FNs 
bærekraftsmål.  

Innovasjonen må 
allerede være 
validert i et relevant 
industrielt miljø, og 
målet må være 
kommersialisering i 
løpet av 1-2 år.  

Innovasjon Norge Tilskudd til 
innovasjons-
kontrakter 

Målgruppen er 
innovative bedrifter 
med internasjonalt 
vekstpotensial. 
Hovedmålgruppen 
er små og mellom-
store bedrifter. 

Prosjekter som tar 
sikte på å få frem en 
ny og bedre løsning 
på et definert 
behov. Det er en 
forutsetning at det 
ikke er tilgjengelig 
lignende løsninger 
fra før. Kjernen i 
prosjektet er 
forskning- og 
utviklingsaktiviteter 
iht. GBER art. 25. 

Leverandørbedrifter 
som har et 
innovasjonsprosjekt 
i forpliktende 
samarbeid med en 
pilotkunde. 

Innovasjon Norge Innovasjonslån Alle bedrifter. 
Prioriterer ikke 
virksomheter som 
hovedsakelig har et 
lokalt eller regionalt 
marked.  

Ikke begrenset til 
bestemte formål, 
men dekker ikke 
løpende 
driftsutgifter. 

Finansiering av 
oppstart. Prosjektet 
kan ikke være 
igangsatt før 
søknaden er sendt 
inn. 

Nysnø  Investeringskriterier Bedrifter med en 
klar fremtidsplan for 
å utvikle 
klimavennlig 
teknologi og 
løsninger. 

Bedrifter som møter 
fem kriterier; 
klimaeffekt, 
virksomhet, 
geografi, 
eiersammensetning, 

Nysnø følger 
bedrifter gjennom 
alle utviklingsfaser. 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/lavrisikolan/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-miljoteknologiprosjekter/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/tilskudd-til-miljoteknologiprosjekter/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/eu-finansiering/EIC-accelerator/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonskontrakter/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonskontrakter/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonskontrakter/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/innovasjonslan/
https://www.nysnoinvest.no/no/investeringskriterier/
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og lønnsomhets-
utsikter.  

Miljødirektoratet Generell Klimasats-
søknad 

Kommuner, 
fylkeskommuner og 
foretak organisert 
etter 
kommuneloven 
kapittel 9. 

Ordningen omfatter 
prosjekter som 
inngår i forsknings-
prosjekter, men ikke  
forskningsprosjekter 
som sådan eller 
utvikling av ny 
teknologi.  

Alle faser. 

Grønn plattform  Andre fase Rammene for 
utlysningen blir 
klarlagt vinteren 
2022.  

  

 

3.3.4. Tilgjengelige støtteordninger for investeringer 
 
I det følgende gir vi en oversikt over de støtteordninger som er mest relevante for aktører som ønsker å foreta 
investeringer i gjenvinningsbransjen. På lik linje med det som gjelder for punkt 3.3.3 over, er heller ikke figuren eller 
tabellen eller i dette punktet en uttømmende oversikt over tilgjengelige muligheter for aktører som ønsker å foreta 
investeringer. Tabellen er også strukturert på samme måte som i punkt 3.3.3 over, og vi viser til det som fremgår 
innledningsvis der.  

Figur 2: Tilgjengelige støtteordninger for investeringer 

 

 

Tabell 2: Tilgjengelige støtteordninger for investeringer 

Virkemiddelaktør Støtteordning Hvem kan søke Hvilke prosjekter Prosjektfase 

Miljødirektoratet Generell Klimasats-
søknad 

Kommuner, 
fylkeskommuner og 
foretak organisert 
etter 
kommuneloven 
kapittel 9. 

Ordningen omfatter 
alle prosjekter som 
ikke er omfattet av 
de øvrige Klimasats-
ordningene, og som 
ikke er eksplisitt 
unntatt. 
Investeringer faller 

Alle faser. 

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
https://www.forskningsradet.no/sok-om-finansiering/gronn-plattform/hovedprosjekter/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/soke-stotte-til-lokale-tiltak/
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utenfor begge disse 
kategoriene.  

Enova Fullskala innovativ 
energi- og 
klimateknologi 

Åpent for alle 
prosjekter i alle 
sektorer. Retter seg 
mot klimavennlige 
investeringer med 
en definert 
merkostnad og 
manglende 
lønnsomhet. 

Investeringsstøtte 
eller betinget lån til 
prosjekter som tar i 
bruk ny klima-
teknologi og/eller 
innovative 
systemløsninger. 

Oppstartsfasen. 

Innovasjon Norge Miljøinvesteringer i 
innovasjons-
prosjekter 

Pilotkunde/første 
bruker av ny 
miljøteknologi. 

Støtte til 
merkostnader ved 
investeringer der 
det tas i bruk og 
demonstreres nye 
løsninger i) som gir 
miljøbeskyttelse ut 
over EU sine krav, 
eller ii) nye 
løsninger for 
gjenvinning eller 
gjenbruk av avfall, 
eller løsninger som 
tar i bruk 
avfallsstrømmer på 
en ny måte. 

Der teknologien 
enda ikke er testet i 
full skala, og det er 
behov for å redusere 
risiko hos 
pilotkunde/første 
bruker. 

Innovasjon Norge Regionale 
distriktsmidler 

Små og mellomstore 
bedrifter, og 
entreprenører innen 
virkeområdet for 
distriktsrettet 
støtte. 

Prosjekter som fører 
til verdiskapning, 
sysselsetting, 
nyskapning og 
omstilling. Det kan 
innvilges tilskudd til 
investeringer.  

Finansiering av 
oppstart. Prosjektet 
kan ikke være 
igangsatt før 
søknaden er sendt 
inn.  

Nysnø  Investeringskriterier Bedrifter med en 
klar fremtidsplan for 
å utvikle 
klimavennlig 
teknologi og 
løsninger. 

Bedrifter som møter 
fem kriterier; 
klimaeffekt, 
virksomhet, 
geografi, 
eiersammensetning, 
og lønnsomhets-
utsikter.  

Nysnø følger 
bedrifter gjennom 
alle utviklingsfaser. 

 

3.4. Oversikt over gjenvinningssektorenes samlede tildelinger og andel av totale virkemidler  
 
I dette punkt 3.4 gir vi en oversikt over gjenvinningssektorens samlede tildelinger og andelen av totale virkemidler per 
virkemiddelaktør de siste tre årene. Når det gjelder de totale tildelingene, så tar oversikten utgangspunkt i 
årsrapportene og prosjektlistene til de enkelte virkemiddelaktørene. Andelen av tildelingene som er gjort til 
gjenvinningssektoren, er på sin side hentet fra Statistisk sentralbyrå sin statistikkbank for næringspolitiske 

https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.enova.no/bedrift/innovasjon-og-klimateknologi/fullskala-innovativ-energi--og-klimateknologi/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/miljoinvesteringer/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/miljoinvesteringer/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/miljoinvesteringer/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/regionale-distriktsmidler/
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/innovasjon-og-utvikling/finansiering-for-innovasjon-og-utvikling/regionale-distriktsmidler/
https://www.nysnoinvest.no/no/investeringskriterier/
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virkemidler.32 Vi understreker at sentralbyråets oversikt over tildelinger til næringskode 38 – Innsamling, behandling, 
disponering og gjenvinning av avfall - ikke inkluderer tildelinger til enkeltpersoner og enkeltpersonforetak. Det 
foreligger derfor enkelte avvik mellom beløpene oppgitt i virkemiddelaktørenes årsrapporter, og beløpene hentet fra 
Statistisk sentralbyrå.  

Tabell 3: Samlede tildelinger og andel til gjenvinningssektoren i perioden 2018-2020.  

Virkemiddelaktør Tildelinger 2018 Tildelinger 2019 Tildelinger 2020 

 Totalt Andel* Totalt Andel* Totalt Andel*  

Innovasjon Norge 6,7 mrd. 23 mill. 6,2 mrd. 39 mill. 12,5 mrd. 33 mill. 

Norges 
forskningsråd 

9,84 mrd. 0 mill. 10,18 mrd. 0 mill. 10,52 mrd. 3 mill. 

Siva 261 mill. 0 mill. 281 mill. 0 mill. 481 mill. 0 mill. 

Grønn plattform - - - - 1,1 mrd.33 0 mill. 

Enova 1,61 mrd. 18 mill. 5,10 mrd. 12 mill. 3,31 mrd. 23 mill. 

Nysnø  216,2 mill. 0 mill. 1,4 mrd. 0 mill. 1,725 mrd. 0 mill. 

Alle aktører  18,63 mrd. 41 mill. 
(0,22%)  

23,16 mrd. 51 mill. 
(0,22%) 

29,64 mrd.  59 mill. 
(0,20%) 

 
* Andel tildelt gjenvinningssektoren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Se Statistisk sentralbyrå | Statistikkbanken.  
33 Grønn plattform ble etablert i 2021. I første fase av prosjektet ble det foretatt en utdeling på 1,1 milliarder, som gjelder for perioden 2020-2022. 
Det er planlagt en ny utlysningsrunde som skal gjennomføres i 2022. Rammene for utlysningen er foreløpig ikke bestemt, og kunngjøres i løpet av 
vinteren 2022.  

https://www.ssb.no/statbank/table/12644/tableViewLayout1/
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4. Rettslige begrensninger og muligheter 
Statsstøtteregelverket og selvkostregelverket 

4.1. Innledning 
 
Gjenvinningssektoren er en sammensatt bransje med flere ulike aktører. På den ene siden, er det en rekke offentlige 
gjenvinningsaktører, som utfører lovpålagte oppgaver etter forurensningsloven.34 På den annen side, er det 
helkommersielle private selskaper, som leverer gjenvinningstjenester til både offentlige og kommersielle aktører. 
Blant de kommersielle selskapene er det igjen et skille mellom «rene» kommersielle aktører, og aktører som er eid 
eller kontrollert av en eller flere offentlige aktører.  

I bransjer med et slikt grensesnitt mellom offentlige og private aktører, vil statsstøtteregelverket alltid være et viktig 
regulatorisk bakteppe. Statsstøtteregelverket oppstiller nærmere begrensninger for handlingsrommet til de offentlig 
eide/kontrollerte aktørene. I tillegg vil offentlig eide/kontrollerte aktører ofte være underlagt begrensninger etter 
selvkostregelverket, med hjemmel i forurensningsloven § 34.  

De regulatoriske begrensningene som gjelder for offentlig eide/kontrollerte aktører byr på utfordringer når det gjelder 
mulighetene for å motta offentlig støtte fra virkemiddelapparatet. I punkt 4.2 og 4.3 nedenfor gjennomgår vi først de 
sentrale utgangspunktene for statsstøtteregelverket og selvkostregelverket. I punkt 4.4 redegjør vi deretter for de 
nærmere mulighetene og begrensningene som regelverkene oppstiller. 

4.2. Statsstøtteregelverket 
4.2.1. Innledning – Formål  
 
Statsstøttereglene oppstiller nærmere begrensninger for hvilke økonomiske disposisjoner offentlige foretak kan 
foreta med offentlige midler. Regelverket fremgår av EØS-avtalen artikkel 61. EØS-avtalen er innlemmet i norsk rett 
gjennom lov 27. november 1992 nr. 109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven), og gjelder som norsk lov, jf. § 1. 
 
Formålet med reglene om offentlig støtte er å sikre at markedsaktørene stilles overfor forutsigbare og like 
konkurranse- og rammevilkår i hele EØS-området. Et felles regelverk om offentlig støtte for hele EØS-området bidrar 
også til å unngå et subsidiekappløp mellom EØS-landene. Reglene er et viktig virkemiddel for å sikre prinsippet om 
«de fire friheter», ved at virksomhetene i EØS stilles overfor de samme konkurransevilkår. 35 

Statsstøttereglene retter seg som utgangspunkt mot offentlige myndigheter/organer. Det er det offentlige som skal 
sikre at offentlige midler ikke tilgodeser enkelte foretak eller næringer fremfor andre, som igjen påvirker samhandelen 
i EØS-området negativt. I dette ligger det at dersom det gis statsstøtte til enkelte foretak eller næringer i strid med 
EØS-avtalens artikkel 61, så vil det være det offentlige, og staten Norge som avtalepart i EØS-avtalen, som har brutt 
statsstøttereglene. Likevel er konsekvensen av støttegiver trår feil størst for støttemottaker. Hovedregelen er at ulovlig 
statsstøtte skal betales tilbake av støttemottaker til støttegiver. Dersom midlene er brukt opp, havner støttemottaker 
i en økonomisk krevende situasjon. 

4.2.2. Når foreligger det statsstøtte – Skillet mellom lovlig og ulovlig statsstøtte 
 
EØS-avtalen artikkel 61 første ledd fastsetter at:  

«Med de unntak som er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA-statene eller 
støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å begunstige enkelte 

 
34 Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).  
35 Fritt varebytte over landegrensene, fri bevegelighet for arbeidstakere, fri adgang for borgere i ett land til å yte tjenester i et annet, og fri bevegelse 
av kapital 
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foretak eller produksjonen av enkelte varer, være uforenlig med denne avtales funksjon i den utstrekning 
støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.» 

Bestemmelsen oppstiller seks kumulative vilkår for at offentlig støtte skal regnes som (ulovlig) statsstøtte. De 
kumulative vilkårene i EØS-avtalen artikkel 61 første ledd kan sammenfattes som følger:  

1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren,  
2. Støtten må være gitt av staten eller av statsmidler i enhver form, 
3. Mottaker av støtten må være et foretak, dvs. drive økonomisk aktivitet,  
4. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester fremfor andre 

foretak eller næringer, dvs. være selektiv,  
5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen, og  
6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene.  

 
Det at vilkårene er kumulative innebærer at dersom ett av vilkårene ovenfor ikke er oppfylte, foreligger det ikke 
statsstøtte iht. EØS-avtalen artikkel 61. Dersom alle seks vilkårene er oppfylte, står en i utgangspunktet overfor 
statsstøtte som ikke er forenlig med EØS-avtalen (altså er ulovlig). 

Selv om et tiltak eller en tildeling oppfyller alle vilkårene ovenfor, er det ikke gitt at slik støtte er uforenlig med EØS-
avtalen. For det første kan offentlig støtte godkjennes av ESA gjennom en såkalt notifikasjon. Hovedregelen er at alle 
nye støttetiltak skal notifiseres til ESA,36 og at tiltaket ikke kan settes i verk før ESA har truffet vedtak om at støtten er 
forenlig med EØS-avtalen (iverksettelsesforbudet). Det er først når støtte iverksettes i strid med iverksettelses-
forbudet at støtten er ulovlig iht. EØS-avtalen artikkel 61 første ledd. Flere av støtteordningene som administreres av 
virkemiddelapparatet er notifiserte og godkjente støtteordninger. 

For det andre vil støtte som gis i medhold av det alminnelige gruppeunntaket («GBER») ikke anses som ulovlig 
statsstøtte.37 GBER inneholder en rekke forhåndsgodkjente støtteformål, hvor det er gjort unntak fra notifikasjons-
plikten. Både støtteordninger og ad hoc støtte kan tildeles under gruppeunntaket dersom støtten oppfyller vilkårene 
i gruppeunntaket. Dersom vilkårene er oppfylt, kan man bruke en forenklet fremgangsmåte for melding av denne 
støtten til ESA. Det må sendes inn et forenklet meldingsskjema senest 20 dager etter at støtten er iverksatt/tildelt. 
Støtteordninger etter GBER utgjør en stor andel av administrerte støtteordninger i virkemiddelapparatet. 

For det tredje vil bagatellmessig støtte gitt i medhold av De minimis-forordningen være lovlig statsstøtte.38 
Bagatellmessig støtte er støtte som ikke overstiger 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår. Det er ikke 
nødvendig å notifisere slike tildelinger til EFTAs overvåkingsorgan (ESA), eller sende en forenklet melding i etterkant 
til ESA. Bagatellmessig støtte må heller ikke etterhåndsrapporteres årlig slik annen offentlig støtte må. Det er 
imidlertid viktig at fremgangsmåten som beskrives i regelverket for bagatellmessig støtte, hvor det blant annet er stilt 
krav om at støtten må identifiseres som bagatellmessig støtte allerede ved tildelingen, for at støtten skal anses som 
lovlig statsstøtte. 

4.3. Selvkostregelverket 
4.3.1. Innledning 
 
Selvkostregelverket for kommunale avfallstjenester følger av forurensningsloven § 34, jf. avfallsforskriften kapittel 
15.39 Formålet med forskriften er å sikre at avfallsgebyr fastsettes i tråd med forurensningsloven § 34 første ledd siste 
punktum, og å forhindre ulovlig kryssubsidiering. Selvkostprinsippet kommer til uttrykk gjennom avfallsforskriften § 
15-3, hvor det fremgår at avfallsgebyret skal «fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres 
ved lovpålagt håndtering av husholdningsavfall». Forskriften omhandler fastsettelse av avfallsgebyr for lovpålagt 
håndtering av husholdningsavfall i kommunen, i medhold av forurensningsloven § 29 tredje ledd, § 30, § 31 første 

 
36 Såkalt «eksisterende støtte», det vil si støtte eller støtteordninger som ble iverksatt før EØS-avtalens ikrafttredelse i 1994, er ikke underlagt 
notifikasjonsplikt. 
37 General Block Exemption Regulation, Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014 av 17. juni 2014 
38 Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013 
39 Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  
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ledd og § 34 og avfallsforskriften § 11-10. I tillegg er det utgitt en generell forskrift i medhold av kommuneloven § 15-
1 (selvkostforskriften).40 

Utgangspunktet er at det er den enkelte kommune svarer for kostnader som direkte eller indirekte kan henføres til en 
bestemt betalingstjeneste, her avfallsinnsamling/håndtering. Disse kostnadene er kommunen pålagt å beregne inn i 
avfallsgebyret som sendes ut til brukere av tjenesten. Kommunen skal altså kompenseres for faktiske kostnader 
gjennom avfallsgebyret, jf. forurensningsloven § 34. 

Det er i utgangspunktet få tilgjengelige rettskilder rundt selvkostregelverket, og praktiseringen av avfallsforskriften 
kapittel 15 må i all hovedsak suppleres av statlige veiledere. For selvkostregelverket innenfor avfallsbransjen eksisterer 
det to sentrale veiledere: 

• Veileder til selvkostforskriften, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 19. november 2020 
(«KMD-veileder»).41  

• Beregning av kommunale avfallsgebyr – utdyping av avfallsforskriften kapittel 15, utgitt av Miljødirektoratet 
november 2014.42  

 
Som nevnt ovenfor, innebærer selvkostprinsippet at alle kostnader knyttet til en kommunes lovpålagte håndtering av 
husholdningsavfall skal finansieres gjennom avfallsgebyret. Dette gebyret betales av eierne av eiendommene som 
omfattes av husholdningsrenovasjonen. I dette ligger at kommunen ikke kan kreve inn mer fra husholdningene enn 
kommunenes samlede kostnader. Dette er også i samsvar med det sentrale «forurenser-betaler-prinsippet» i 
avfallsretten, som innebærer at innbyggerne betaler selv for håndteringen av avfallet de genererer. Det følger av 
forarbeidene til forurensningsloven § 2 nr. 5 at forurenser-betaler-prinsippet gjelder fullt ut også på avfallsfeltet.43 

4.4. Forholdet mellom statsstøtteregelverket og selvkostregelverket – muligheter og begrensninger 
4.4.1. Innledning 
 
Offentlig støtte som gis i medhold av etablerte støtteordninger må være lovlig etter statsstøtteregelverket. Dette 
gjelder uavhengig av om støttemottaker er offentlig eller privat eid. Selvkostregelverket på sin side, kommer kun til 
anvendelse for offentlige aktører som er ansvarlige for kommunens lovpålagte oppgaver etter forurensningsloven. 

Det er først og fremst for offentlig eide aktører i gjenvinningssektoren at statsstøtte- og selvkostregelverket skaper 
utfordringer med hensyn til mottak av offentlig støtte. For privateide foretak som driver kommersiell virksomhet 
innenfor gjenvinning, er det kun statsstøtteregelverket som setter regulatoriske begrensninger for støttetildelinger. 
Det bør her nevnes at det sjeldent oppstår statsstøtterettslige problemstillinger når en privat virksomhet mottar støtte 
i henhold til en offentlig støtteordning. Disse ordningene har som den absolutte hovedregel en god nok 
statsstøtterettslig forankring, enten i form av notifikasjon til ESA eller i form av bruk av det alminnelige 
gruppeunntaket (GBER). Redegjørelsen nedenfor vil derfor fokusere på offentlig eide aktører i gjenvinningssektoren, 
som driver i grensesnittet mellom selvkostvirksomhet og næringsvirksomhet.  

4.4.2. Overordnede likheter 
 
Et viktig utgangspunkt å ta med seg i den videre utredningen, er at statsstøtteregelverket og selvkostregelverket til 
dels har de samme rettslige konsekvenser, riktignok under ulike formål. Selvkostregelverket skal sikre at kostnadene 
knyttet til tjenestene underlagt selvkost skal betales av de som får nytte av tjenestene, slik at kommunene går i null 
for hva gjelder håndtering av husholdningsavfall. I dette så ligger det at renovasjonsgebyret skal dekke alle kostnadene 
kommunen pådrar seg ved den lovpålagte husholdnings-renovasjonen.  

Konsekvensen av dette prinsippet, er at det er forbudt å ta inn inntekter eller kostnader som ikke skriver seg fra 
selvkostvirksomheten inn i selvkostregnskapet. Det foreligger altså et forbud mot såkalt kryssubsidiering, hvor det vil 

 
40 Forskrift 11. desember 2019 nr. 1731 om beregning av samlet selvkost for kommunale og fylkeskommunale gebyrer (selvkostforskriften).  
41 KMD-veilederen er tilgjengelig her.  
42 Miljødirektoratets veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr er tilgjengelig her.  
43 Ot.prp.nr.66 (1992–1993) Om lov om endringer i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven). 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6833f61fe994424f84ce295bc99359e7/veileder-til-selvkostforskriften-til-utsending-nov20.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M258/M258.pdf
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være i strid med selvkostregelverket både at kommersielle inntekter subsidierer renovasjonsgebyret, og at 
renovasjons-gebyret subsidierer kommersielle kostnader. 

Også etter statsstøtteregelverket foreligger det et forbud mot kryssubsidiering. Ulovlig kryssubsidiering etter 
statsstøtteregelverket forekommer der det offentlige bruker midler eller inntekter fra en aktivitet som knytter seg til 
utførelsen av offentlige oppgaver til å subsidiere den kommersielle virksomheten med. Den kommersielle 
virksomheten oppnår da en økonomisk fordel når den konkurrerer med private aktører. Dette er som hovedregel i 
strid med statsstøtteregelverket, siden det påvirker konkurransen i det aktuelle markedet. Det er imidlertid ikke i strid 
med statsstøtteregelverket at en kommersiell virksomhet subsidierer offentlig virksomhet. 

Formålene mellom regelverkene er derfor ulike. Statsstøtteregelverket skal ivareta like konkurransevilkår mellom 
offentlige og private virksomheter, mens selvkostregelverket skal sørge for at selvkostprinsippet ivaretas. De rettslige 
konsekvensene vil imidlertid kunne være identiske, ettersom begge regelverket setter strenge krav til internprising, 
kostnadsallokering og regnskapsmessig/organisatorisk skille mellom virksomhetsområdene.  

4.4.3. Muligheter og begrensninger i statsstøtteregelverket 
4.4.3.1. Foretaksbegrepet og økonomisk aktivitet 
 
Statsstøtteregelverket kommer til anvendelse for såkalte «foretak». Det at det foreligger et foretak, er som nevnt 
ovenfor ett av seks kumulative vilkår som alle må være oppfylt for at forbudet mot ulovlig statsstøtte skal komme til 
anvendelse. Det vil si at dersom støttemottaker ikke er et foretak, vil ikke støtten rammes av statsstøtteregelverket. 

Foretaksbegrepet omfatter enhver enhet som utøver økonomisk aktivitet, uavhengig av enhetens juridiske status og 
måten virksomheten er finansiert på.44 Med økonomisk aktivitet sikter EU-domstolen til «any activity consisting in 
offering goods and services on a market».45 Det er altså karakteren av aktiviteten som utøves som er av betydning for 
vurderingen av om statsstøtteregelverket gjør seg gjeldende eller ei. Konsekvensen av dette er at en aktør kan anses 
som et foretak for så vidt gjelder enkelte aktiviteter, samtidig som at andre aktiviteter faller utenfor foretaksbegrepet 
i statsstøtteregelverket. 

Det gjelder etter EU-domstolens praksis enkelte unntak fra foretaksbegrepet. I de tilfeller der tjenesten er etablert for 
å oppfylle en offentlig oppgave, eller der tjenesten er uløselig tilknyttet eller understøtter den offentlige 
myndighetsutøvelsen («unntaket om offentlig myndighetsutøvelse»), vil ikke foretaks-begrepet være oppfylt, selv 
om aktiviteten i utgangspunktet er økonomisk. Dette er særlig relevant for selvkostvirksomheter innenfor 
gjenvinnings- og avfallssektoren. 

I ESAs sak vedrørende finansieringen av kommunal avfallsinnsamling, tar ESA konkret stilling til økonomisk aktivitet 
innenfor avfallsbransjen.46 Først slår ESA fast at kommunale innsamlingsaktører driver økonomisk aktivitet når det 
utføres tjenester knyttet til næringsavfall eller konkurrerer om anbud for husholdningsavfall.47 Deretter slår ESA fast 
at: 

«On the other hand, when providing household waste services within their own municipal monopoly, the 
municipal waste collectors cannot be held to offer services on a market in competition with others. Norwegian 
municipalities can on the basis of the Pollution Control Act directly award contracts for household waste 
collection to its own operators. Thus, the national law does not require the contracts to be concluded on the 
basis of a competitive procedure […]. The municipal waste collectors do therefore not act as undertakings 
when they out activities related to household waste within their own municipalities» (vår uthevning).48 

Kommunale selvkostvirksomheter vil derfor ikke anses for å drive økonomisk aktivitet når de samler inn 
husholdningsavfall, siden denne tjenesten utføres som et ledd av offentlig myndighetsutøvelse med hjemmel i 
lovpålagte plikter etter forurensningsloven. Dette vil også ha overføringsverdi utover selve innsamlingen, hvor også 
håndtering/gjenvinning av husholdningsavfall må anses for å falle utenfor foretaksbegrepet. Dette understøttes av at 

 
44 Se for eksempel sak C-222/04 Ministero dell'Economia e delle Finanze v Cassa di Risparmio di Firenze SpA m.fl. [2006] avsnitt 107. 
45 Se for eksempel sak C-35/96 Commission v Italy [1998], tilgjengelig her. 
46 ESAs avgjørelse av 27. februar 2013, 91/13/COL 
47 Avsnitt 30 
48 Avsnitt 31 

https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=43942&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5140167
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ESA trekker et skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall, som også korresponderer med objektene som inngår 
i beregningen av avfallsgebyret etter forurensningsloven § 34 («innsamling, transport, mottak, oppbevaring, 
behandling, etterkontroll m.v,»).  

Støtte som gis til kommunale virksomheter som utfører oppgaver for sine kommunale eiere knyttet til gjenvinning av 
husholdningsavfall, vil derfor som utgangspunkt ikke anses som statsstøtte etter EØS-avtalen artikkel 61. Dette betyr 
at slik støtte ikke trenger å ha hjemmel i en notifisert støtteordning eller i det alminnelige gruppeunntaket, og kan fritt 
tildeles uten at støtten er i strid med statsstøtteregelverket. 

4.4.3.2. Støtte i tråd med GBER eller notifiserte støtteordninger 
 
Som nevnt i punkt 4.2.2, vil støtte som gis både medhold av det alminnelige gruppeunntaket (GBER) og basert på 
notifiserte og godkjente støtteordninger være lovlig statsstøtte. Det er støttegiver som er ansvarlig for å notifisere en 
støtteordning til ESA, og/eller for å påse at støtte etter det alminnelige gruppeunntaket oppfyller vilkårene. Det er 
likevel nyttig for støttemottakere å kjenne til hovedtrekkene ved slike ordninger. 

For notifiserte støtteordninger er hjemmelen nedfelt i EØS-avtalen artikkel 61 tredje ledd bokstav c. ESA og EU-
kommisjonen har utgitt retningslinjer innenfor en rekke områder om når støtten anses forenlig etter denne 
bestemmelsen. For eksempel finnes det egne retningslinjer for støtte til klima, miljøbeskyttelse og energi, som er 
særlig relevant for gjenvinningssektoren.49 

Felles for notifiserte støtteordninger er at de alle må oppfylle de syv «forenlighetsprinsipper». Dette innebærer i korte 
trekk at: 

• Støtteformålet bidrar til å fremme europeiske interesser; 

• Det offentliges inngripen må være nødvendig, for eksempel som følge av markedssvikt; 

• Støttetiltaket må være hensiktsmessig, det vil si et krav om at andre virkemidler (f.eks. regulatoriske) ikke 
fremstår mer hensiktsmessig; 

• Støttetiltaket må ha insentiveffekt, det vil si at støttemottakeren utøver aktivitet den ellers ikke ville utøvd, 
eller utøver aktiviteten i endret eller økt omfang sammenlignet med situasjonen uten støtte; 

• Støttetiltaket må være proporsjonalt, det vil si ikke gå lengre enn det som er nødvendig for å oppnå formålet; 

• Tiltakets positive effekter må oppveie de negative effektene av tiltaket; og 

• Støtten må være transparent, det vil si at informasjon om støttetiltaket må være enkelt tilgjengelig for 
allmennheten. 
 

For støtte som gis under det alminnelige gruppeunntaket, må støtteformålet ha hjemmel i en av bestemmelsene i 
GBER, slik som støtte til forskning og utvikling etter GBER artikkel 25. Videre må støttemottaker oppfylle de generelle 
vilkårene i GBER, herunder at støtten har en insentiveffekt, og at støttemottaker ikke er et foretak i vanskeligheter 
(mer enn halvparten av aksjekapitalen er tapt). 

4.4.4. Muligheter og begrensninger i selvkostregelverket 
4.4.4.1. Kan en selvkostvirksomhet i gjenvinningssektoren motta støtte? 
 
Selvkostvirksomheter har strenge regler for inntekts- og kostnadsføring, hvor prinsippene fremgår av 
forurensningsloven § 34 og avfallsforskriften kapittel 15, sammenholdt med selvkostforskriften. Spørsmålet er om, 
eller eventuelt hvordan, et tilskudd fra en virkemiddelaktør kan mottas av en selvkostvirksomhet innenfor 
gjenvinningssektoren. 

I forurensningsloven § 34 heter det at kostnadene knyttet til lovpålagt avfallshåndtering «skal fullt ut» dekkes av 
avfallsgebyret. Av avfallsforskriften § 15-3 fremgår det at: 

«Avfallsgebyret fastsettes slik at det svarer til de totale kostnadene kommunene påføres ved lovpålagt 
håndtering av husholdningsavfall. Det skal sikres full kostnadsdekning. Kommunen skal ikke ha fortjeneste på 

 
49 De reviderte retningslinjene for statsstøtte til klima, miljøbeskyttelse og energi ble vedtatt 9. februar 2022, og er tilgjengelig her.  

https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Guidelines%20on%20State%20aid%20for%20climate%2C%20environmental%20protection%20and%20energy%202022.pdf
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slik avfallshåndtering. Kun kostnader ved og inntekter fra lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal 
inngå i beregningen av avfallsgebyret.»  

Spørsmålet om relevante inntekter er nærmere utdypet i miljødirektoratets veileder for beregningen av kommunale 
avfallsgebyr. I kommentarene til avfallsforskriften § 15-3 fremgår det at:  

«Alle inntekter tilknyttet lovpålagt håndtering av husholdningsavfall skal godskrives selvkostregnskapet. 
Relevante inntekter for beregningen av avfallsgebyr er alle inntekter som oppstår i sammenheng med 
lovpålagt håndtering av husholdningsavfall […]».  

Avfallsforskriften § 15-3, sammenholdt med miljødirektoratets veileder, ser med dette ut til å fastsette et nokså 
strengt årsakskrav mellom den lovpålagte avfallshåndteringen og de inntekter som oppstår i denne forbindelse, og 
som dermed kan inntas ved beregningen av avfallsgebyret. Hverken ordlyden i § 15-3 eller miljødirektoratets veileder 
indikerer at det er adgang til å medta offentlige tilskudd ved beregningen av husholdningenes gebyr.  

Selvkostforskriften § 2 inneholder på sin side en bredere definisjon av selvkost: 

«Selvkost er kostnadene som direkte og indirekte gjelder produksjonen av tjenesten som det skal betales gebyr 
for, og omfatter både faste og variable drifts- og kapitalkostnader. Kostnader som påløper uavhengig av 
tjenesten, skal ikke inngå i selvkost. 

Inntekter som knytter seg til kostnader som omfattes av selvkost, skal trekkes fra». 

I KMD-veilederen fremgår det i kommentaren til selvkostforskriftens § 2 andre ledd at: 

«Bestemmelsen retter seg mot andre inntekter enn selve gebyrinntektene, og gjelder inntekter som oppstår i 
sammenheng med at det påløper direkte eller indirekte kostnader på selvkostområdet. Slike inntekter 
reduserer kommunens faktiske utlegg knyttet til selvkosttjenesten, og skal altså redusere gebyrgrunnlaget. 
Dette kan for eksempel være inntekter som tilskudd, kompensasjon for merverdiavgift og gevinster ved salg 
av anleggsmidler» (vår uthevning).50 

Veilederen til selvkostforskriften åpner altså for tilskudd kan inntektsføres i selvkostregnskapet. Det er her verdt å 
merke seg at KMD-veilederen gjelder generelt for alle kommunale betalingstjenester, og ikke spesifikt for 
avfallshåndtering. For eksempel er det tillatt å subsidiere vann- og avløpsgebyret med kommersielle inntekter, mens 
slik subsidiering er forbudt etter selvkostreglene på avfallsområdet.  

Avfallsforskriften § 15-3 og selvkostforskriften § 2 legger etter dette til grunn ulike beregningsgrunnlag for gebyrer 
generelt og for avfallsgebyrer for husholdningsavfall. Slik vi vurderer saken, må derfor avfallsforskriften § 15-3 anses 
for å ha forrang foran tolkningen av selvkostforskriften for så vidt gjelder spørsmålet om det er adgang til å motta 
tilskudd for lovpålagt håndtering av husholdningsavfall. Avfallsforskriften gjelder særskilt for beregningen av 
avfallsgebyret. For slike tilfeller følger det av lex specialis-prinsippet at avfallsforskriften må gå foran den generelle 
selvkostforskriften. Konsekvensen av dette er at offentlige tilskudd ikke kan tildeles selvkostvirksomheter i 
gjenvinningssektoren uten at dette havner i konflikt med selvkostregelverket. Konklusjonen harmonerer for øvrig med 
forurenser-betaler-prinsippet, da offentlig støtte i realiteten føre til en subsidiering av avfallsgebyret, noe som ikke er 
tillatt etter regelverket. 

4.4.4.2. Hvordan motta offentlig støtte som selvkostvirksomhet 
 
Spørsmålet etter dette blir hvorvidt det kan gjøres organisatoriske eller regnskapsmessige grep som likevel medfører 
en mulighet for en selvkostvirksomhet å motta offentlig støtte. Mange selvkostvirksomheter er del av større inter-
kommunale samarbeid eller konsern som yter avfallstjenester til ulike aktører. For andre selvkostvirksomheter vil det 
kunne være delt aktivitet i samme rettssubjekt, med både et selvkostregnskap og et næringsregnskap. 

 
50 KMD-veileder s. 10 punkt 5.2 
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Dersom eksempelvis et innovasjonsprosjekt legges i næringsdelen av et avfallsselskap, eller som et kommersielt rettet 
datterselskap av selvkostselskapet, vil ikke disse subjektene være underlagt selvkostregelverket. Organiseringen 
illustreres nedenfor. 

Figur 3: FoU innad i avfallsselskapet 

 

 

Figur 4: FoU I eget datterselskap 

   

Figur 1 innebærer først og fremst et regnskapsmessig skille mellom selvkostvirksomheten og næringsvirksomheten, 
mens Figur 2 innebærer et organisatorisk skille. Ved noen støtteordninger kan det være satt tilskuddsvilkår som 
medfører at alternativ 2 er å foretrekke. Ved å la et støtteberettiget prosjekt ligge i et separat regnskap eller selskap, 
vil prosjektet kunne motta støtte etter godkjente støtteordninger fra virkemiddelapparat, uten å havne i konflikt med 
selvkostregelverket.  
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Dersom prosjektet etter hvert skal benyttes i den lovpålagte håndteringen av husholdningsavfall, kan tjenesten/varen 
anskaffes og deretter regnskapsføres til netto anskaffelseskost. En slik anskaffelse må eventuelt skje i samsvar med 
regelverket for offentlige anskaffelser, dersom varen/tjenesten anskaffes fra et datterselskap. Det finnes unntak fra 
hovedregelen om at offentlige kontrakter skal konkurranseutsettes, blant annet ved bruk av unntaket om utvidet 
egenregi. Hvorvidt det støtteberettigede prosjekt lar seg anskaffe uten konkurranseutsetting, bør være en del av 
beslutningsgrunnlag før man tilrettelegger virksomheten og organiseringen for å være i stand til å motta offentlig 
støtte. 

4.4.5. Oppsummerende analyse 
 
Kommunale avfallsselskaper og gjenvinningsaktører som utfører lovpålagt håndtering av husholdningsavfall kan ikke 
motta offentlig støtte innenfor selvkostregelverkets virkeområde. Statsstøtteregelverket på sin side er mer fleksibelt. 
EØS-avtalen artikkel 61 første ledd oppstiller ingen begrensninger for støtte som faller utenfor regelverkets 
anvendelsesområde. Fra et statsstøtterettslig perspektiv, har dermed kommunale selvkostvirksomheter større adgang 
til å motta statsstøtte enn private gjenvinningsaktører, men adgangen begrenses likevel av selvkostregelverket. 

Når det er sagt, så er ikke dette det samme som å si at det ikke er adgang for kommunale selvkostvirksomheter til å 
drive innovasjon. På en måte kan en si at selvkostregelverket sikrer de kommunale aktørene en garantert 
kontantstrøm som gir et bedre grunnlag for kapitalintensive investeringer sett opp mot den økonomiske risikoen en 
privat aktør må bære. Det er også flere eksempler i «Avfall Norge» på vellykkede innovasjonsprosjekter, som for 
eksempel det nedgravde bossnettet i Bergen eller byggingen av Ecopro i 2008. 

Likevel er det få innovasjonsprosjekter som bærer med seg en garanti om suksess før oppstart. I verste fall kan dette 
innebære at innbyggerne i de enkelte kommunene i sin helhet må dekke kostnadene ved mislykket innovasjon 
gjennom avfallsgebyret. En økning av avfallsgebyret uten at abonnentene sitter igjen med bedre og mer innovativ 
løsning for avfallshåndteringen, medfører i så måte en «politisk risiko» som ikke alltid vil være regningssvarende for 
de kommunale gjenvinningsaktørene.  

Ett av de fremste formålene til virkemiddelapparatet er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon for å 
frembringe nye, mer effektive og miljøvennlige løsninger for morgendagens samfunn. Det er da et åpenbart paradoks 
at de kommunale avfallsaktørene ikke har tilgang til støtteordninger for videre forskning, utvikling og innovasjon.  

Det er likevel mulig å organisere seg på en måte som muliggjør støtte fra virkemiddelapparatet. Dette kan for eksempel 
gjøres ved et dedikert datterselskap for innovasjon, som ligger utenfor selvkostregnskapet. En slik organisering vil 
imidlertid føre til at tilhørende innovasjonsprosjekter anses som «næring». For større prosjekter vil virkemiddel-
apparatet ofte stille vilkår om medfinansiering, som betyr at støttemottaker er forpliktet til å bidra inn med en 
korresponderende andel egenkapital i prosjektet. Når dette organiseres vekk fra selvkost, kan ikke denne 
egenkapitalen dekkes inn gjennom avfallsgebyret, men hentes fra andre steder (f.eks. fra næringsrenovasjon), og kan 
dermed by på likviditetsmessige utfordringer. Videre må prosjektet organiseres slik at husholdningsrenovasjonen gis 
tilgang på resultatet (vare/tjeneste) av innovasjonsprosjektet, og at dette kan gjennomføres uten å havne i konflikt 
med anskaffelsesregelverket. 

For private aktører innenfor gjenvinningsbransjen er de regulatoriske rammebetingelsene mer oversiktlige. For det 
første er det ikke nødvendig for slike virksomheter å ta hensyn til selvkostregelverket, mens det etter statsstøtte-
regelverket først og fremst er godkjente støtteordninger som kan benyttes. 
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5. Overordnet analyse av virkemiddelapparatet 
fra et gjenvinningsperspektiv 

Gjenvinningssektoren mottar en forsvinnende liten andel av tildelingene 
fra virkemiddelapparatet. Det er derfor grunn til å se nærmere på hvorvidt 
virkemiddelapparatet er godt nok innordnet mot gjenvinningssektoren, 
og om det er andre barrierer som gjør seg gjeldende. 

5.1. Dagens støtteordninger sett opp mot det EU-rettslige rammeverket 
5.1.1. Innledning 
 
Statsstøtteregelverket er for tiden under revisjon i EU, hvor det særlige fokuset er hvordan konkurransepolitikken kan 
bidra til å nå målene i EUs Green Deal.51 I utgangspunktet skulle revisjonen skje i 2020, men dette ble utsatt på grunn 
av pandemien. Revisjonen vil medføre endringer i sentrale deler av regelverket, som blant annet det alminnelige 
gruppeunntaket (GBER), samt føre til utgivelse av nye retningslinjer. Som del av dette revisjonsarbeidet, har EU-
kommisjonen allerede publisert de nye retningslinjene for klima- og miljøstøtte – Guidelines on State aid for Climate, 
Environmental Protection and Energy (heretter «CEEAG»).52  

Endringsarbeidet i EU har stor betydning for klima- og miljørelaterte bransjer, slik som gjenvinningssektoren. EU-
kommisjonen har også gjennomført en åpen høringsrunde om endringer i det alminnelige gruppeunntaket (GBER). 
Konsultasjonsperioden ble avsluttet 8. desember 2021, og det forventes at en oppdatert GBER vedtas i tredje kvartal 
2022. Endringene i GBER reflekterer på lik linje som CEEAG målsettingene i EUs Green Deal, hvor det blant annet legges 
opp til betydelige endringer i adgangen til å yte støtte til miljøvern og klima- og energitiltak. Avfall får også sin plass i 
det nye gruppeunntaket. I nåværende GBER er det for eksempel ikke inntatt en egen definisjon av «waste», mens det 
i EU-kommisjonens endringsforslag vies en større plass til avfall som mulige støtteberettigede tiltak, slik som 
investeringsstøtte innenfor avfallsområdet for å bidra til en sirkulær økonomi i tråd med EUs handlingsplan for sirkulær 
økonomi.53 

Ettersom det er et pågående arbeid i EU rettet mot statsstøtteregelverket som virkemiddel for å nå grønne 
målsettinger, er det naturlig at virkemiddelapparatet ikke har etablert støtteordninger innenfor rammer som ennå 
ikke er vedtatt. Det er likevel interessant å gå nærmere inn på hvilke muligheter revisjonsarbeidet i lys av EUs Green 
Deal åpner for gjenvinningssektoren, sett opp mot dagens tilgjengelige støtteordninger. 

5.1.2. Guidelines on State aid for Climate, Environmental Protection and Energy (CEEAG) 
5.1.2.1. Innledning 
 
Retningslinjene trådte i kraft i EU fra 1. januar 2022, og ble vedtatt av ESA den 9. februar 2022. CEEAG erstatter de 
tidligere retningslinjene for Environmental Protection and Energy (heretter «EEAG»).54 De reviderte retningslinjene tar 
hensyn til økt fokus på klimavern og gir også veiledning om energieffektiviseringstiltak, støtte til utslippsfri trafikk, 
infrastruktur, sirkulær økonomi, reduksjon i forurensing, beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold, samt 
tiltak for å ivareta energiforsyningssikkerhet. 

5.1.2.2. Gjenvinningssektoren og CEEAG 
 
I de gamle retningslinjene (EEAG), var det viet relativt lite plass til avfallsbransjen. En kunne riktignok motta støtte til 

 
51 EU-kommisjonen har publisert en oversikt over når ulike regelverk forventes å være på plass, se her. 
52 Guidelines on State aid for Climate, Environmental Protection and Energy, tilgjengelig her. 
53 EUs handlingsplan for sirkulær økonomi - A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe, COM/2020/98, 
tilgjengelig her. 
54 Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020 (“EEAG”), tilgjengelig her. 

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/latest-news_en
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/gopro/Guidelines%20on%20State%20aid%20for%20climate%2C%20environmental%20protection%20and%20energy%202022.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN
https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/Consolidated-version_EEAG.pdf
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avfallshåndtering (inkl. gjenvinning) og energigjenvinning, men overgangen til en sirkulær økonomi er betydelig mer 
fremtredende i de nye retningslinjene (CEEAG). 

 ICEEAG er avfall definert på samme måte som i EUs avfallsdirektiv.55 Av CEEAG artikkel 3(1) fremgår det at avfall betyr 
«any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard”. I prinsippet skilles det ikke 
mellom husholdningsavfall og næringsavfall, men retningslinjene understreker samtidig at støtte ikke kan brukes på 
kostnader i strid med «forurenseren betaler»-prinsippet.56 Dette vil ha betydning både for aktører underlagt 
produsent-ansvarsordninger, og selvkostvirksomheter som forestår den lovpålagte innsamlingen og håndteringen av 
husholdningsavfall. 

De viktigste støtteformålene for gjenvinningssektoren er illustrert nedenfor. 

Figur 5: De viktigste støtteformålene for gjenvinningssektoren.   

 

Alle støtteformål må for øvrig oppfylle forenlighetsvilkårene, ref. punkt 4.4.3.2 ovenfor, hvor det gis spesifikk 
veiledning for de ulike støtteformålene hva som skal til for å oppfylle vilkårene. Det nevnes også at støtteformålene i 
CEEAG til en viss grad overlapper med de foreslåtte endringene i GBER, men de forhåndsgodkjente støtteformålene i 
GBER vil da operere med andre støttebetingelser, som for eksempel lavere andel av finansieringskostnadene 
(støtteintensitet).57 

5.1.3. Møter dagens ordninger behovet? 
 
Som det fremgår av gjennomgangen i punkt 3.3, eksisterer det flere støtteordninger som er tilgjengelige også for 
aktører i gjenvinningssektoren. Flere av støtteordningene er «nøytrale» i den forstand at de retter seg mot alle 
bransjer. Det er likevel noen støtteordninger som er mer relevant for gjenvinningssektoren enn andre bransjer, slik 
som miljøteknologiordningen (IN), miljøinvesteringer i innovasjons-prosjekter (IN) og fullskala innovativ energi- og 
klimateknologi (Enova).  

 
55 Direktiv 2008/98/EU 
56 CEEAG avsnitt 238, 284 og 443 
57 Se EU-kommisjonens utkast til endringer i GBER, tilgjengelig her 

https://www.regjeringen.no/contentassets/6f222355eb624560a1d92a5429e4b690/consultation_document_en.pdf
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Ordningene er likevel knapt brukt av gjenvinningssektoren, hvor noen av årsakene til dette gjennomgås i punkt 5.2 
nedenfor. De nye klima- og miljøstøtteretningslinjene (CEEAG) og EU-kommisjonens endringsforslag til ny GBER-
forordning åpner for nye mulige støtteordninger for gjenvinningssektoren. Særlig medfører det økte fokuset på den 
sirkulære økonomien at offentlig støtte i større grad tilgjengeliggjøres for gjenvinningssektoren, for eksempel ved 
investeringsstøtte til prosjekter som øker gjenvinningsgraden av ulike avfallsfraksjoner. Etter vår oppfatning er CEEAG 
og den «grønne vinden» i EU en god anledning for å tilrettelegge for nye og mer praktisk anvendbare støtteordninger 
for gjenvinningssektoren. 

5.2. Andre barrierer 
5.2.1. Innledning 
 
Gjennomgangen i denne rapporten fastslår at støtteordninger i regi av virkemiddelapparatet knapt benyttes av 
gjenvinningssektoren. Andelen har i perioden 2018-2020 lagt på rundt 0,2 % av de totale andelene, slik også grafen 
nedenfor illustrerer. 

Figur 6: Tildelinger fra det norske virkemiddelapparatet 2018-2020.  

 

Selv om de nye klima- og miljøstøtteretningslinjene, samt den forestående revisjonen av det alminnelige 
gruppeunntaket, åpner for nye mulige støtteordninger for gjenvinningssektoren, er det fortsatt uklart når og på hvilke 
vilkår nye støtteordninger blir etablert. 

I lys av funnene i rapporten, er det grunnlag for å gå nærmere inn på mulige barrierer som hindrer at ordningene blir 
brukt av aktører i gjenvinningssektoren. I punkt 4 er det redegjort for mulighetene og begrensningene ut fra et rettslig 
perspektiv, herunder statsstøtteregelverket og selvkostregelverket, mens det nedenfor tas opp andre barrierer 
knyttet til bruken av støtteordningene. 

5.2.2. Innovasjonsgrad 
 
Et gjennomgående vilkår for å motta støtte til støtteberettigede prosjekter, er at det stilles krav til innovasjonsgrad, 
det vil si et krav om at løsningen eller prosjektet må omhandle en ny løsning som ikke er å oppdrive i markedet per i 
dag. Innovasjonsgrad kan også inngå som et tildelingskriterium, hvor den prosjektsøknaden som kan vise til den 
høyeste innovasjonsgraden tildeles midler foran andre prosjekter. 

Miljøteknologiordningen gir for eksempel tilskudd til utvikling, pilot og demonstrasjon av ny miljøteknologi; 
finansiering til miljøinvesteringer i innovasjonsprosjekter oppstiller som vilkår at løsningen må være «ny og 
representere beste tilgjengelige teknologi på markedet for å løse de aktuelle miljøutfordringene»; fullskalaprogrammet 
til Enova retter seg mot teknologi «som er ny eller vesentlig forbedret sammenliknet med beste kommersielt 
tilgjengelige teknologi i søkers bransje i EØS-området». 
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Disse vilkårene er i og for seg hensiktsmessige gitt formålet for støtteordningene, og ikke minste det EU-rettslige 
regelverket som ligger til grunn for støtteordningene. Likevel kan kravet om innovasjonsgrad medføre en betydelig 
barriere for gjenvinningssektoren. Et eksempel kan her være etableringen av biogassanlegg. Miljøgevinstene ved å 
benytte seg av Co2-nøytral og fornybare energikilder som biogass fremfor fossile energikilder er relativt håndterlige å 
dokumentere, men teknologien som benyttes er relativt veletablert i EØS-området. I slike tilfeller er innovasjonen i 
realiteten et behov om å teste og tilpasse «kjent» teknologi til norske forhold. Dette kan være kostnadskrevende 
prosesser, hvor forhold som fraksjonskvalitet og sorteringsgrad nødvendiggjør testing før teknologien kan tas i bruk i 
Norge. 

Et slikt prosjekt vil imidlertid være avskåret fra støtte under nevnte støtteordninger, selv om investeringen ville 
medført en gunstig miljøeffekt. Kravet om innovasjonsgrad har sin bakgrunn i de statsstøtterettslige 
rammebetingelsene som støtteordningene er underlagt, herunder krav om insentiveffekt. Derfor legges det ofte som 
vilkår at det støtteberettigede prosjektet må føre til teknologi eller andre nyvinninger som ikke er tilgjengelig i EØS-
markedet, ofte definert som «Union standards» i statsstøtteregelverket. I CEEAG omtales dette av EU-kommisjonen 
på følgende måte:58 

«The Commission considers that aid granted merely to cover the cost of adapting to Union standards has, in 
principle, no incentive effect. As a general rule, only aid to go beyond Union standards can have an incentive 
effect.» 

Det er ikke nok å vise til at prosjektet, for eksempel, fører til en mer miljøvennlig behandling av avfall, dersom det ikke 
samtidig vises til bruk av ny teknologi utover «Union standards». Dette fremstår som en klar barriere for 
gjenvinningssektoren benytter seg av virkemiddelapparatet. 

5.2.3. Innovasjonsinsentiv og -kapasitet 
 
I punkt 4.4.5 nevnes noen av de rettslige utfordringene knyttet til innovasjon innenfor selvkostområdet, som i ytterste 
konsekvens bidrar til redusert insentiv til å gjennomføre innovasjonsprosjekter. Denne rettslige begrensningen er ikke 
til stede for private aktører i gjenvinningssektoren. Samtidig har private aktører en større interesse i å beskytte sine 
innovasjoner, noe som medfører at innovasjonen ikke blir like godt kjent i markedet som den ville vært hadde dette 
skjedd på det offentliges hånd. 

Innovasjonsinsentivet kan etter vår vurdering økes ved tettere samspill mellom offentlige og private aktører i 
gjenvinningssektoren. De offentlige aktørene vil i noen tilfeller være oppdragsgivere etter anskaffelsesregelverket for 
kontrakter mot private gjenvinningsaktører. For å stimulere til miljøeffektiv gjenvinning av avfall, kan det offentlige 
bruke mulighetene i anskaffelsesregelverket for å stimulere til ytterligere innovasjon i bransjen. Anskaffelsesreglene 
gir mulighet for både å avholde leverandørkonferanser, utstrakt dialog med markedet og bruk av miljøkrav ved 
offentlige anskaffelser. I sum kan dette forsterke insentivet til innovasjon i markedet. 

Det er også et viktig forhold at de offentlige aktørene i gjenvinningssektorene ofte er små virksomheter, med 
begrenset kapasitet til å utøve innovasjon. Søknadsprosessene for noen av de identifiserte støtteordningene er svært 
omfattende og kompliserte, hvor det blant annet stilles krav til at støttemottaker må dokumentere at investeringen 
ikke vil skje på like miljøgunstige vilkår hadde det ikke vært for støtten. Dette innebærer en «kontrafaktisk» analyse, 
som, avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet, kan være svært tidskrevende. 

Dette gir utslag også for utfordringen i å dokumentere miljøeffekten i verdikjeden. Eksempelvis vil et prosjekt knyttet 
til bruk av ny sorteringsteknologi måtte dokumentere den miljømessige gevinsten av teknologien, noe som også må 
omfatte effektene lenger ned i verdikjeden. Dette innebærer at støttemottaker må ha eller tilegne seg tilstrekkelig 
kunnskap om miljøeffektene i verdikjeden, eller beregne dette på en fornuftig måte. For en liten aktør i gjenvinnings-
sektoren vil dette kreve såpass mye tid og ressurser, at det ikke er mulig å prioritere innovasjonsprosjekt av dette 
omfanget. I sum ender dette med et negativt samfunnsøkonomisk regnestykke, hvor det fulle innovasjonspotensialet 
i bransjen ikke utnyttes. 

 
58 CEEAG avsnitt 32 
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