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Utredning og innføring av plastavgift 
 

Hva er problemet? 
 
Norge og verdens forbruk av plast er et voksende problem med enorme konsekvenser for både 
miljø, klima, helse og økonomi. Per i dag står plast for 6% av verdens utslipp og med den 
ventede veksten i plastproduksjon vil den stå for 15% av verdens utslipp innen 20501. Man antar 
i dag at 700 dyrearter er påvirket av plast og det er godt stadfestet at mikroplast finner veien til 
mennesker gjennom maten vi spiser. Det er allerede 150 millioner tonn plast i havene våre, og 
innen 2030 er det forventet at det vil være 300 millioner tonn2.  
Norge ligger langt bak sammenliknbare land, vår økonomi er antatt å kun være 2,4% sirkulær3 
og det ser ikke ut til at vi når nye krav for plasten fra EUs rammedirektiv for avfall4.  
 
Samtidig vet vi lite om plast i den norske økonomien, behandlingen av den og potensiale. Ifølge 
SSB var det i 2018 en mengde på 276 000 tonn plast som gikk til avfallshåndtering5. Det er 
videre blitt kartlagt at det tilføres 220 000 tonn plastemballasje6 og 80 000 tonn «andre 
plastprodukter»7 til det norske markedet hvert år, førstnevnte volum har vi mer kontroll over 
ettersom det reguleres av produsentansvaret. MEPEX har nylig estimert at det genereres en 
total avfallsmengde på 540 000 tonn plast årlig, dette omfatter fiskeri og oppdrettsutstyr, bygg- 
og anleggsprodukter, bildekk, plast i EE-produkter, tekstiler, m.m8. Verken avfallsregnskapet 
eller disse kartleggingene gir et fullstendig bilde av strømmene for plast, denne oversikten har vi 
behov for dersom vi skal løse problemet.  
 
Hva vil vi oppnå? 
 
Vi vil oppnå en sirkulær verdikjede for plast med sikret gjenvinnbarhet og en effektiv 
ressursutnyttelse der vi unngår utslipp fra verdikjeden (forsøpling). Dette skal vi klare med en 
total reduksjon av mengde plast på markedet, utfasing av unødvendige engangsprodukter og 
ikke-gjenvinnbare produkter, og en overgang til resirkulert materiale og utslippsfrie materialer. Vi 
vil ha et godt rammeverk for å oppnå dette, som kontrollerer materialstrømmene for plast i en 
sirkulær økonomi, der vi bruker mindre ressurser, gjenbruker, reparerer, renoverer og 
reproduserer. 
 
Dette er forslaget vårt 
 
WWF foreslår at regjeringen utreder og innfører en differensiert plastavgift på plastmateriale og 
dermed insentiverer redusert plastbruk, mer ombruk, gjenbruk og sirkulære løsninger. 
 
Plastavgiften skal sikre at forurenser betaler og dekker kostnader som må til for å sikre en 
sirkulær verdikjede for plast. 
 
Plastavgiften rettes oppstrøms, dvs. mot produsenter, importører og videreforedlere av plast, slik 
at den har en praktisk effekt på valg i designfasen som igjen bidrar til at produktet lettere kan 
gjenbrukes. Dette i kontrast til den foreslåtte avgiften på avfallsforbrenning, som retter seg mot 
nedstrømsaktiviteter, dvs. avfallshåndteringen.  
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Plastavgiften øko-moduleres; differensierte avgiftssatser brukes som verktøy for å incentivere til 
sirkulære løsninger, eksempelvis vil jomfruelig plast ha høyere avgift enn resirkulert materiale.  
 
Plastavgiften skal dekke all plast på det norske markedet, dette inkluderer plastemballasje, 
plastprodukter og produkter som har plast som en større andel (for eksempel tekstiler). Dette 
fordi bruk av plast har miljøkonsekvenser som samfunnet må ta kostnadene for, inkludert 
forurensning av mikroplast.  
 
Ettersom vi per i dag ikke har oversikt over volumet plast på det norske markedet er det 
vanskelig å avgiftsbelegge all plast. Vi foreslår derfor at plastavgiften innføres først på 
plastemballasje og andre produktkategorier der vi har oversikt over volumet, men understreker 
at plastavgiften til slutt skal gjelde all plast på det norske markedet, inkludert produkter med stor 
andel plast. 
 
Vi har behov for mer kontroll over plaststrømmene i Norge, og vi foreslår derfor at vi nå innfører 
et «Plastregister» som både overvåker og kontrollerer plastvolumet. Innføring av plastavgiften 
kan da følge kartleggingen til plastregisteret, og følger en «trappevis» innføring, der vi starter 
med å innføre avgiften på produktkategorier der vi har kontroll på volumet og gjennom 
kartlegging og økt kontroll innføres avgiften på flere kategorier. 
 
Anslått provenyeffekt 
Provenyeffekt for det første året estimerer vi her etter tre gjennomsnittssatser. Total effekt vil 
komme frem etter en utredning av avgiftenes størrelse, og en differensiering av avgiftsatser på 
ulike typer plastprodukter i tråd med øko-modellering.  
Effekten er estimert med bakgrunn i datagrunnlaget for volumet plastemballasje satt på 
markedet. Avgiften skal dog gjelde all plast på markedet, endelig volum vil dermed være 
nærmere MEPEX sitt anslag på 540 000 tonn.  
 

Gjennomsnittlig avgift Volum (plastemballasje) Provenyeffekt 

30kr/kg 220 000 tonn 6,6 milliarder 

60kr/kg 220 000 tonn 13,2 milliarder 

139kr/kg 220 000 tonn 30,5 milliarder 

 
Som resultat av avgiftene, antar vi en reduksjon i omsatt mengde plast som igjen vil påvirke 
provenyeffekten over tid. Størrelsen på denne reduksjonen er vanskelig å gi et godt estimat på, 
vi har derfor ikke valgt å ta høyde for det her. Vi antar videre en reduksjon i volum som faller inn 
under de høyeste avgiftssatsene.  
 
Hvem vil forslaget berøre? 
 
Regjeringen ønsker at Norge skal være et foregangsland i den sirkulære økonomien. Det vil bety 
inngrep som monner. Her er oversikt over materialstrømmer, produsentansvar og målrettet bruk 
av avgifter essensielt. Plastens verdikjede er et godt eksempel på at vi raskt må over i den 
sirkulære økonomien, og vi tror at tiltak rettet mot å stanse overforbruk av plast er velkomment 
hos befolkningen.  
 
Næringslivet står med dette ovenfor en stor oppgave, men vil dog vinne på tydelige retningslinjer 
fra staten i møte med nye krav fra EU, som det blir krevende å nå. Vi antar at en høy avgift vil 
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kreve reelle grep i egen verdikjede. Vi regner med at noe av den økte kostnaden vil ramme 
forbruker ved at den innlemmes i utsalgsprisen for produkter. 
 
Importører av plast til det norske markedet vil måtte ta høyde for de økte avgiftene, og i 
samarbeid med leverandører igangsette prosesser for produktutvikling slik at en kan tilpasse 
egen portefølje, oppnå en lavere avgiftssats og derav maksimere miljøgevinster.   
 
Plastavgiften skal være målrettet mot aktiviteter på oppstrømsiden i verdikjeden, nemlig 
designfasen, dette i motsetning til avgiftsforslaget på avfallsforbrenning foreslått i statsbudsjettet 
for 2021. Sistnevnte forslag er ikke å anse som et målrettet tiltak som støtter overgangen til den 
sirkulære økonomien. Den vil trolig ha noe effekt på næringsavfallet, men for de store mengdene 
plast vil effekten være minimal. 
 
Prinsipielle spørsmål 
 
Prinsippet om at forurenser skal betale er et bærende element i både norsk og europeisk 
avfallspolitikk, og en viktig del i miljørettslige spørsmål9. Til tross for at forurensning og 
forsøpling er forbudt, med mindre det er gitt særskilte tillatelser, er plastforsøpling et voksende 
problem. Vi mener at det er forurenser som skal betale for dette, og ved å legge kostnaden på 
forurenser incentiverer en til å stanse tilsiget av ny plast på markedet som kan ende i naturen. 
Plastavgiften følger i så måte forurenser betaler-prinsippet.  
 
Et førende prinsipp i avgiftspolitikken er å prise utslipp der de oppstår, og dette prinsippet har 
vært brukt til å begrunne nye avgifter i avfallsbehandlingen som målrettet tiltak10. Vi 
argumenterer derimot for at utslippet ikke nødvendigvis oppstår i avfallsbehandlingen, men 
oppstår tidligere i livsløpet til et produkt. Det estimeres at 80% av fotavtrykket til et produkt er 
låst allerede i designfasen11, og valg i designet av et plastprodukt legger føringer for hvordan 
det skal avfallshåndteres. Dersom en skal følge prinsippet om å prise utslipp der de oppstår, så 
bør derfor avgiften legges på den part i verdikjeden som har kontroll over designfasen. Dette vil i 
de fleste tilfeller være produsent eller importør av plastproduktet - altså oppstrøms - og 
plastavgiften bør derfor legges her. Dette følger grunnleggende sirkulærøkonomiske prinsipper.  
 
Prinsippene i en sirkulærøkonomisk modell er tilnærmet lik avfallshierarkiet, som har vært det 
førende prinsippet i norsk avfallspolitikk lenge, der reduksjon av mengde avfall prioriteres først. 
Dersom vi skal redusere mengde plastavfall, så må nødvendigvis plastforbruket ned og vi må 
øke levetiden til det gjenværende volumet. Dette gjør at gjenbruk, reparasjon, renovering og 
reprodusering prioriteres over materialgjenvinning12. Fordi plastavgiften er et instrument i den 
sirkulære økonomien, følger avgiften samme prioriteringsrekkefølge, hvilket fører med seg at 
plastavgiften også gjelder resirkulert materiale, som dog premieres ovenfor jomfruelig.  
 
Prinsippet om likebehandling blant aktører på markedet er også viktig i denne sammenheng, 
ettersom plastavgiften skal innrettes mot all plast i økonomien. Andre forslag innebærer å 
tillegge plastemballasje en miljøavgift, dette ser vi på som velkomment, men mener likevel at 
etter likebehandlingsprinsippet så bør alle plastprodusenter behandles likt, ettersom all bruk av 
plast har miljø- og klimakonsekvenser. Videre vil en slik avgift som følger plastregisteret 
likebehandle norske produsenter og importører til det norske markedet.  
 
Positive og negative virkninger 
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Dette vil være en fordelaktig avgift for aktører som allerede er i gang med å skape sirkulære 
verdikjeder for sin drift. Likevel er det store usikkerheter rundt omstillingen, og aktører som ikke 
allerede er i gang med å sikre sirkulære verdikjeder vil måtte betale for dette på kort sikt. For 
noen aktører kan det også mangle løsninger i dag, og de dette gjelder må investere i utvikling av 
de nødvendige løsningene.  
 
For å løse problemet med økt plastforbruk og forsøpling av både mikro- og makroplast, vil vi 
måtte legge til rette for økte investeringer, både når det kommer til økt regulering og kontroll av 
disse, databaser, registre, kunnskapsdeling, utvikling og innovasjon, avfallshåndtering og 
infrastruktur. En anslått provenyeffekt på mellom 6 og 30 milliarder norske kroner (se utregning 
tidligere i forslaget) gir oss grunnlag til å kunne investere i de nødvendige tiltakene. 
 
Hvordan sikre en vellykket gjennomføring 
 
Finansdepartementet må, sammen med Klima- og Miljødepartementet, starte å utrede hvordan 
plastavgiften skal operere for å oppnå de ønskede effektene. Herunder hvilke plastfraksjoner vi 
ønsker å premiere og ikke, og tilhørende differensiering av avgift. Plastregisteret må opprettes 
for å skape en oversikt over materialstrømmene.  
 
Utredning av plastavgiftens størrelse og øko-modulering 
Noe vurderingsgrunnlag kan vi finne i miljøavgiften for drikkevareemballasje. Den er satt til å 
være høy for å oppnå ønsket effekt, og er på 3,62kr per flaske. I tillegg betaler produsenter og 
importører en grunnavgift til staten på 1,23kr per enhet. Estimerer vi da miljøavgiften per kg er 
avgiften for drikkevareemballasje hele 139kr/kg13. Til sammenlikning var vederlagssatsen for 
annen plastemballasje 1,85kr/kg i april 202014. Miljøavgiften for drikkevareemballasje faller bort 
når produsenter tar gode designvalg, sikrer innsamling og ressurseffektiv gjenvinning. Dette har 
vært med på å skape en lukket verdikjede for drikkeflaskene i panteordningen.  
 
Vi mener at de samme prinsippene bør overføres til all plast. Først når avgiften er høy nok vil 
produsenter se en effekt på dekningsgrad, og dermed kan plastavgiften påvirke 
produktutviklingsprosessen. Den effekten antar vi at miljøavgiften for drikkevareemballasje har, 
ettersom miljøavgiften utgjør så mye som 14,7% av utsalgsprisen for en flaske med Coca-Cola 
til 24,60kr15. Med bakgrunn i dette estimerte vi provenyeffekt på hhv. 30kr, 60kr og 139kr i 
gjennomsnittlig plastavgift per kilogram. Vi mener også at den nye plastavgiften ikke bør kunne 
falle bort i sin helhet, ettersom en av hensiktene må være total reduksjon.  
 
Det er viktig å understeke at til tross for at en ønsker å regulere og avgiftsbelegge verdikjeden 
for plast, så skal ikke plasten fases ut i sin helhet. Spørsmålet vi må stille oss i den videre 
utredningen er hvilke plastfraksjoner en ønsker videre, ut fra miljøgevinster. 
 
Vederlaget i produsentansvaret bør, og vil mest sannsynlig, øko-moduleres som følge av 
revideringen hos Miljødirektoratet16, dvs. differensieres med bakgrunn i miljøgevinster. 
Plastavgiften bør følge samme prinsipp, og dra i samme retning som produsentansvaret. I 
Spania innføres det nå en slik plastavgift som supplerer produsentansvaret for 
plastemballasje.17 En flat plastavgift kan bli en belastning der det ikke finnes egnede alternativ, 
et eksempel er matemballasje. Derfor må vi differensiere avgiften og sikre målrettede tiltak. 
 
Utredningen må videre ta høyde for andre utilsiktede miljøeffekter, og at faktorer som 
substituttmaterialer, kvalitet av resirkulert materiale, matsikkerhet og total miljøbelastning tas i 
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betraktning. En flat plastavgift uten vurdering av eksempelvis substituttmaterialer kan gi 
uønskede miljøeffekter, ved økt mengde blandingsemballasje, eller økt bruk av mer 
ressursintensive materialer. Arbeidsgruppen nedsatt av Klima- og Miljødepartementet som 
vurderte engangsplastdirektivet bestilte et verktøy for livssyklusanalyse18, for å hjelpe bedrifter 
til å ta slike avgjørelser, slike verktøy kan redusere risikoen for utilsiktede effekter. 
 
Plastregisteret 
Plastregisteret må opprettes, driftes og kontrolleres av staten, men plastprodusenter og 
importører underlagt et ansvar bør være med å dekke kostnadene tilknyttet opprettelse og drift. 
Registeret må fange opp volumet til alle produsenter og importører.  
 
Trappevis innføring av avgiften 
I første omgang anbefaler vi å innføre plastavgiften på volum vi har kontroll over, dette 
inkluderer de plastprodukter som er underlagt et produsentansvar. I dag gjelder dette blant 
annet plastemballasje som er regulert ved avfallsforskriften kapittel 7, her finnes det også 
mangler i kartlagt volum, men de er altså mindre enn for andre kategorier. Dette er derfor 
grunnlag for estimert provenyeffekt. I det videre til plastavgiften følge kartleggingen fra 
plastregisteret, og gjelder all plast på det norske markedet.  
 
Forslag til statsbudsjettet 2022 
Innføre plastavgiften på plastemballasje, 13,2 milliarder kroner, utred avgiftens størrelse og 
differensiering, 10 millioner kroner, og opprett Plastregisteret, 15 millioner kroner.  
 

Inntektsforslag  Kapittel 
og post  

Budsjettvirkni
ng i milliarder 
kr  

Departeme
nt  

Beskrivelse av tiltaket  

Plastavgiften 
 

Kap 5559 
Post 70 
og 72 

13,2 FIN Gjennomsnittlig avgift på 60 
kr per kg på all 
plastemballasje. All plast vil 
falle inn under avgiften etter 
hvert. Avgiften differensieres 
etter designvalg og 
potensiale for gjenbruk. 
Dette inkluderer også 
bruken av resirkulert 
materiale, bruk av resirkulert 
materiale vil dog premieres. 
Dette følger av prinsippet for 
øko-modellering av avgiften. 

Sum     13,2 milliarder 
kroner  

    

 

Utgiftsforslag  Kapittel 
og post  

Budsjettvirkni
ng i millioner 
kr  

Departeme
nt  

Beskrivelse av tiltaket  

Plastregisteret 
(Investeringskos

Ny post  15 KLD Etableringsfasen vil ha en 
kostnad tilknyttet seg. 
Etablere «Plastregisteret» 
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tnad for 
etablering) 

for å skape en oversikt over 
materialstrømmene, vi 
foreslår at driftskostnader 
knyttet til dette dekkes av 
produsentansvaret. 
Registeret bør ligge under 
statlig kontroll og 
overvåking.  

Utredning av 
plastavgiften og 
innføring av den 

Ny post 10 FIN Finansdepartementet må 
starte å utrede hvordan 
«plastavgiften» vil se ut for 
å få de ønskede effektene, 
inkludert differensiering av 
avgiften og et godt fundert 
grunnlag i hvilke 
plastfraksjoner vi ønsker å 
premiere og ikke. Dette skal 
gjøres i samarbeid med 
Klima- og 
Miljødepartementet.  
 
Løpende driftskostnader 
knyttet til plastregisteret bør 
ligge under 
produsentansvaret, og vi 
ber utvalget vurdere 
størrelsen på dette i sin 
utredning. 

Sum     25 millioner 
kroner  

    

 

 


