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Signaler fra norske myndigheter
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• Anbefaler CO2-avgift på utslipp fra avfallsforbrenning
• Foreslått innført «tilsvarende det nye generelle avgiftsnivået 

for klimagassutslipp» (dvs. ca. 450 kr/tCO2)

GRØNN 
SKATTE-

KOMMISJON

MELD. ST. 41 
(2017)

• Regjeringen vil «vurdere å innføre CO2-avgift på det generelle 
nivået for utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall fra 
1.1. 2018 og/eller vurdere å inkludere utslipp fra 
avfallsforbrenningsanlegg i det europeiske kvotesystemet på 
bedriftsnivå»

STORTINGS-
VEDTAK

• Anmodningsvedtak om å innføre lik CO2-avgift i 
ikke-kvotepliktig sektor i 2018, med foreløpig unntak for 
landbruket og fiskerinæringen
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Nasjonalt fokus på ikke-kvotepliktig sektor
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Avfallsforbrenning 
(570 – 880 ktCO2e)

Jordbruk

Ikke-
kvotepliktig 

sektor 
(51%)

EU ETS
(49%)

Veitrafikk 

Sjøfart 
og andre 

mobile kilder

Kilde: SSB (2015)

53,9 millioner tCO2e

Annet

Norge er fullt ut del av det 
Europeiske kvotehandelssystemet

Press for å vise aktiv politikk 
rettet mot alle utslippskilder
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Redusere 
nasjonale 

utslipp

Flere måter å nå Norges mål

EUs fleksibilitetsmekanismer
(«Innsatsfordelingsforordningen»)

Engangskjøp 
av ETS kvoter 

(«one-off»)

Stat-til-stat 
samarbeid 

innenfor EU

Forslag mål Norge
-40% i 2030 

(fra 2005)

• Norske myndigheter arbeider for å oppfylle 
Paris-forpliktelsen (2030-målet) sammen med EU

• Norge vil samarbeide med EU om å redusere de 
ikke-kvotepliktige utslippene under innsatsfordelingen, 
og vil få et mål for slike utslipp

• Målet vil nås med hovedvekt på innenlandske 
utslippsreduksjoner og med nødvendig bruk av EUs 
fleksibilitetsmekanismer

«Kreditering» for 
bidrag til reduksjon av 
Europeiske utslipp

+
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To hovedalternativ

CO2-avgift

Innlemmelse i 
EU ETS

1

2

Sektorovergripende økonomiske virkemidler 
i form av avgifter og omsettbare kvoter er 
hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk 
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To hovedalternativ – og et tredje

CO2-avgift

Innlemmelse i 
EU ETS

1

2

3
Forhandlet 
avtale med 

staten

«Dersom CO2-avgiften ikke vurderes å være et tilstrekkelig eller 
hensiktsmessig virkemiddel skal andre virkemidler vurderes, 
som gir tilsvarende sterke insentiver, herunder direkte regulering 
gjennom forurensningsloven eller frivillige avtaler.» (Meld. St. 41)

Sektorovergripende økonomiske virkemidler 
i form av avgifter og omsettbare kvoter er 
hovedvirkemidlene i norsk klimapolitikk 
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Er det grunnlag for å fastslå at CO2-prising av 
utslipp fra avfallsforbrenning er et tilstrekkelig 
eller hensiktsmessig virkemiddel?
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CO2-avgift på utslipp fra avfallsforbrenning

• Tydelig provenyvirkning (anslag +300 mill NOK/år)
• Uklare insentivvirkninger

Endre produkter 
og design

Endre 
forbruksvaner 

Endre 
avfallshåndtering

Karbonfangst og 
–lagring (CCS)

Utvikle markeder for 
sekundære råvarer

Økt kostnad for 
sluttbehandling av 

(plast) avfall

CO2-AVGIFT
Tiltak som kan endre 

klimagassutslipp:

Begrenset mulighet for å videreføre 
kostnader til energikunder

Handel med avfall for 
energigjenvinning

Grunnlag?
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Foreligger det målkonflikter?
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Avfallsreduksjon

Ombruk

Material-gjen
vinning

EU mål: 
Redusere deponering i Europa

Energi-
gjenvinning

EU mål: 
50% innen 2020
60% (2025) 65% (2030) 

Økt kostnad
Det er mangel på kapasitet for 
forbrenning av avfall som ikke kan 
materialgjenvinnes i Europa
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CO2-prising gjennom innlemmelse i EU ETS

Uklar provenyvirkning 

Insentivvirkninger
• Sannsynlig svakere enn en CO2-avgift på det «generelle avgiftsnivået 

for klimagassutslipp»
• Fremtidig kvotepris avhengig av politiske vedtak i EU
• Hva er virkningene av å endre internasjonale konkurranseforhold for 

sluttbehandling av avfall?

Omdefinering til 
«samforbrennings-

anlegg»

Revisjon av 
kvotehandels-

direktivet

«Opt-in» gjennom 
søknad til EU 
kommisjonen

Alternative måter å innlemme avfallsforbrenning i EU ETS

EU nivå Nasjonalt Forhandling med EU
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CO2-prising på utslipp fra avfallsforbrenning 
reduserer den økonomiske slagkraften til 
avfallsbransjen, og har uavklarte virkninger på 
klimagassutslipp og avfallshåndtering 
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Mulig utforming av et tredje alternativ

• Dialog og samarbeid mellom bransjen og myndighetene 
• Utvikle tiltak og virkemidler som er effektive og håndterer målkonflikter 
• Avklare mål og metoder for rapportering
• Utforme forslag til finansiering av tiltak 

Tiltak i Norge 
(hele verdikjeden)

Europeisk samarbeid
(EUs fleksibilitetsmekanismer) 

Finansiering
Fondsløsning 

FORMÅL

PROSESS

IMPLEMENTERING

Hovedsakelig nasjonalt fokus, men bør også ha et europeisk perspektiv 

Etablere en forhandlet avtale med staten som 
ivaretar avfallshåndteringsmål og klimahensyn 
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Oppsummering

• Økt fokus på å gjennomføre tiltak mot klimagassutslipp i 
ikke-kvotepliktig sektor, inkludert utslipp fra avfallsforbrenning 

• Viktig at bransjen deltar aktivt i diskusjonen om utforming av virkemidler

• Kunnskapsgrunnlaget er ikke tilstrekkelig for å bestemme effektive 
virkemidler som balanserer mål for avfallshåndtering og klimahensyn 

• Et tredje alternativ i form av en frivillig avtale bør vurderes



Takk for oppmerksomheten!

Anders Pederstad 
anders.pederstad@carbonlimits.no

www.carbonlimits.no
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CO2-utslipp 
x

Kvotepris

Incentivvirkninger og kostnader i EU ETS
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Tilpasninger 
måleutstyr

Øvrige 
transaksjons-

kostnader

Vederlagsfrie 
kvoter

Kostnad 
knyttet til 
kvoteplikt

CO2-prissignal 
sterkere enn 
snittkostnad


