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Dagens tema  

• Deponiets rolle etter 2009 

• Deponiavgiftens «historie» 

• Prosjekt «fjerning av deponiavgiften» 

• Samfunnsøkonomisk analyse av deponiavgiften 

 



Avfallshierarkiet  

 

 

• Hierarkisk oppbygd 

rangering av type 

avfallshåndtering.  
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Deponiets rolle etter 2009 
 

 • Er det slik at dagens deponier bidrar til å samle 

forurensing, heller enn å spre de? 

 

• Deponiforbudet i 2009; deponering av avfall 

med høyere TOC enn 10 % forbudt,  

– deponering opp til TOC 5 % uten avgift. 
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Deponiavgiften, historisk 

• Deponiavgiften ble innført for å prissette 

miljøeffekter (utslipp til luft og vann) og 

derigjennom redusere disse 

– Også mål om å stimulere til økt materialgjenvinning 

 

• Det er vanskelig å anslå miljøkostnaden 

deponering medfører.  
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  • Flere og strengere reguleringer er kommet etter 

at avgiften ble innført 

 

• Større fokus på materialgjenvinning og 

utsortering av avfall 

 

• Mengdene avgiftspliktig avfall som deponeres 

har falt kraftig og er i dag svært små 
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Oversikt over innbetalt avgift fra 

2002-2012 
  

 

• 2002: 498 mill 

• 2003: 501 mill 

• 2004: 554 mill  

• 2005: 488 mill 

• 2006: 596 mill 

• 2007: 684 mill  

• 2008: 697 mill  

• 2009: 491 mill  

• 2010: 279 mill 

• 2011:  89 mill  

• 2012:  17 mill 
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Er deponiavgiften 

samfunnsøkonomisk lønnsom? 
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Deponiavgiften er samfunnsøkonomisk 

ulønnsom 

1. Dobbeltreguleringer av avfallsmarkedet –     

 avgiften har mistet sin funksjon 

 

2. Avgiftssystemet påfører aktørene kostnader 

 som ikke fører til lavere utslipp 

 

3. Avgiften er satt for høyt i forhold til den 

 marginale miljøkostnaden 
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Det er samfunnsøkonomisk 

lønnsomt å fjerne avgiften 

 • Avgiftens innretning og dobbelt-reguleringer gir 

lav miljønytte 

• Små volumer gir høye transaksjonskostnader 

per tonn 

• Medfører betydelige kostnader uten å føre til 

utslippsreduksjoner 

• Vanskelig å avgiftsbelegge utslippene i praksis 

 



  
Avfall Norge har lagt fram 

rapporten for: 

• Finansdepartementet 

• Klima- og miljødepartementet 

• Miljødirektoratet 

• Finanskomiteen  
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Takk for oppmerksomheten 

 

malin.granlund@avfallnorge.no 

 

www.avfallnorge.no 

 


