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Vi viser til muligheten for å kunne gi innspill til strategi for sirkulær økonomi, som Klima- og 
miljødepartementet leder på vegne av regjeringen. 
 
Spørsmål som løftes frem, er: 
Hvilke bransjer og samarbeid mellom bransjer som har størst potensial for utvikling av en sirkulær 
økonomi i Norge. 
Hvilke barrierer som hindrer at potensialet blir utløst. 
Hvilke virkemidler som kan bidra til å bygge ned disse barrierene. 
 
Bamble Venstre vil fremheve følgende: 
 
Det vises til at i prosessindustrien blir om lag 39 prosent levert til materialgjenvinning mens 36 
prosent blir levert til deponi. Det bør da bety betydelige muligheter for å minske gapet inn mot en 
mer sirkulær økonomi, dersom landet tar grep om avfallet på sine 36 prosent i prosessindustrien, 
hvor vi blant annet finner en stor aktør som Kronos Titan: Det fordi det er påvist at forurenset 
svovelsyre fra Kronos Titan avstedkommer de største avfallsfraksjonene i Norge, som igjen utløser 
behov for stor  deponikapasitet. 
 
Hindringen for at avfallet ikke reduseres her, er manglende tiltak fra Kronos Titan selv. Vi mener at 
konsernet skarpere må følge ‘forurenser- betaler»- prinsippet og ta i bruk relevant renseteknologi. 
Kostnadsoverveltningene slik konsernet nå praksiserer, bidrar til å opprettholde trykk på en logikk 
hvor vi får mer avfall, ikke mindre.   
 
Vi vet at det finnes teknologi for å minimere omfanget avfallssyre. Og allerede i Miljødirektoratets 
rapport få år tilbake (Mepex), ble det vist til Herøyabedriften OiW Process, hvor det ble påpekt at 
dersom denne bedriftens renseteknologi for svovelsyre lykkes, så kan volumet av dette faktisk gå 
mot null. 
 
Deloitte løfter frem at noen av barrierene mot en mer sirkulær økonomi er at teknologien på flere 
områder ikke er på plass. Det stemmer ikke helt. Strategien som leges frem i desember av 
regjeringen bør derfor belyse konkrete tiltak for hvordan landet kan anvende teknologi som blant 
annet kan begrense sidestrømmer betydelig, sidestrømmer som bla. Kronos Titan produserer,  og slik 
minimere omfanget av farlig uorganisk avfall. Det vil kunne gi et viktig bidrag i retning av et mer 
bærekraftig samfunn.  
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