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Høringsuttalelse - Rapport fra ekspertutvalget om farlig avfall 
Det vises til høring av rapporten fra ekspertutvalget for reduksjon og behandling av farlig 
avfall. 
 
Borg Havn er et offentlig heleid interkommunalt havneselskap i Nedre Glomma. Vår 
virksomhet er i hovedsak innrettet mot å skape verdier for eiere og næringslivet ved å tilby 
effektiv, fremtidsrettet, miljøvennlig og kostnadsbesparende terminallogistikk og god 
havnedrift. En av våre nære samarbeidsparter og kunde på Øra i Fredrikstad er bedriften 
Kronos Titan AS som blant annet skiper ut tynnsyre til Langøya. Bedriften har i mange år 
vært en av bærebjelkene i sirkulærøkonomien i Nedre Glomma med sterk satsing på 
gjenvinningsindustri og miljøvennlig omstilling blant mange aktører og virksomheter. 
Bedriften bruker avfallsprodukter i sin produksjon og produserer et produkt som er viktig for 
blant annet rensing av avfallsvann fra svært mange husholdninger i Skandinavia. Uten denne 
bedriften på Øra vil det ramme den positive synergien som er oppnådd her med andre 
bedrifter i samme verdikjede. Kronos Titan har 160 arbeidsplasser knyttet til sin virksomhet 
på Øra, og synergien til andre virksomheter her er i samme størrelsesorden. 
 
Hele samfunnet er i dag avhengig av et sikkert og tilgjengelig deponi for miljøfarlig avfall inntil 
det er bedre teknologi og kostnadseffektive løsninger for å øke gjenvinningsgraden av ulike 
restprodukter fra næringslivet og andre kilder. Prosessen med å få på plass et nytt anlegg for 
håndtering av farlig avfall i Norge har tatt uforholdsmessig lang tid og det truer 
forutsigbarheten for både Kronos Titan og andre aktører som trenger et slikt tilbud i vår 
region. Ny lagringskapasitet må gjøres tilgjengelig innenfor de tidsrammer som er satt for 
Langøya sin levetid, uten å risikere at viktige industribedrifter nedleggelser eller flytting av 
virksomheter ut av landet. 
 
Det er nødvendig med et statlig prioritert arbeid for å finne langsiktige løsninger for et 
nasjonalt deponi som tjener samfunnets behov. Mangel på statlig besluttsomhet setter 
mange arbeidsplasser i fare. Inntil slik avklaring foreligger er det av avgjørende betydning å 
jobbe for å forlenge levetiden til NOAH sitt anlegg på Langøya med kapasitet til mottak av 
tynnsyre fra Kronos Titan slik at sikkerhet for mange arbeidsplasser kan bevares i årene 
framover. 
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