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Klimavennlig industri og opp mot 1000 arbeidsplasser står på spill  — deponi for farlig avfall
på Østlandet må opprettholdes.
lFredrikstad er det utviklet høy kompetanse med stort knyttet til bærekraftig industriutvikling. Øra

Industriområde i Fredrikstad har vist seg som spesielt konkurransedyktig for flere

gjenvinningsbedrifter, og som en naturlig forlengelse av industrimiljøet på Øra har også Norsk Senter

for Sirkulærøkonomi oppstått nettopp her. Stiftelsen Østfoldforskning med base i Fredrikstad har

utviklet et av landets fremste miljø innen klima- og livssyklus analyser, og er en sentral deltakende

aktør.

Bedriftene på Øra har i snart 40 år utviklet et sammenvevd nettverk som i sum gir svært oppløftende

resultater for klima. Bare på dette industriområde eksporteres det for i størrelsesorden 14 milliarder

hvert år, og sysselsetter i størrelsesorden 2500 personer. Borg Havn som også er lokalisert på Øra, er

store på bulk og en viktig aktør. Store mengder avfall som skal gjenvinnes sendes inn og ut over Borg

Havn.

Norge trenger et nasjonalt deponi for fastlandsindustrien på Østlandet
I  likhet med Miljødirektoratets, Østfoldforsknings, Bellonas og andre fagmiljøers konklusjoner, er vi

innforstått med at noen av restressursene vi forbruker på jorden, må tas ut av kretsløpet. Men vi vil

ikke det skal skje uten at vi virkelig har prøvd. Derfor har Fredrikstad Næringsforening vært en av

initiativtakerne til å starte Norsk Senter for Sirkulærøkonomi og vi har støttet initiativet med

økonomiske midler. Mer enn 40 bedrifter deltar og vi har søkt SIVA om Katapultstatus. Flere

forskningsprosjekter er allerede startet. Se mer www.ncce.no

Som del av Sirkulærøkonomi er det tatt flere initiativ for å se på tynnsyren fra Kronos Titan AS.

Konklusjonen har vært at ordningen som NOAH AS er en del av, gir en god løsning for å løse

forpliktelsene Norge har til å sørge for eget spesialavfall. Tynnsyre blandet med flyveaske nøytraliserer

hverandre, og lager en masse som gjør at farlig avfall fra 230 andre bedrifter kan lagres trygt.

Konsekvensene av å ikke å etablere et nytt deponi i Porsgrunn, eller forlenge NOAHs produksjon, vil

resultere i et «anarki» i håndtering av farlig avfall. Med dagens klimatrykk er det i bedriftenes

interesse å håndtere sitt farlige avfall på en god måte, men med minst mulig oppmerksomhet. Vi vil

hevde at dersom muligheten for deponi på Østlandet blir borte, vil norske bedriftene måtte eksportere

farlig avfall til utlandet — med alle implikasjoner det vil innebære. Hvor klimavennlig blir det?

Norge er som kjent bundet til internasjonale avtaler som sier at Norge skal håndtere eget farlig avfall.

En fortsatt uavklart situasjon er like skadelig som en beslutning om å tilby «liksom-løsninger». Vi

FREDRIKSTAD N/ERlNGSFORENING

Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Org.nummer: 985 432 805 post@fredrikstad-nf.no www.fredrikstad-nf.no

i
i



Side 2 av  2

minner om hvor viktig det er for industribedriftene  i  Norge at de gis stabile og forutsigbare

rammebetingelser. Konkurransekraften til Norge tilsier at vi ikke har råd til at eierne legger inn ekstra

risikopremie knyttet til politisk vegring for å ta beslutninger.

Lokale konsekvenser av manglende beslutning om nasjonalt deponi lokalisert på Østlandet
Fra lokalt hold vil vi melde allerede nå at ringvirkningene av at regjeringen ikke løser deponisaken, vil

resultere i at Kronos Titan AS vil legge ned produksjonen. Det innebærer tap av arbeidsplasser i

størrelsesorden 700-1000 arbeidsplasser innebefattet ringvirkninger for en rekke relaterte bedrifter,

samt at vårt betydelige klimaengasjement vil bli sterkt svekket.

Videre er det skapt usikkerhet om konsekvensene for det lokale fjernvarmeselskapet. Ifølge

energiloven kan de ikke videreføre økte kostnader til sluttbruker. Kronos Titan er stor kunde av både

FREVAR og Kvitebjørn AS og kostnadene hos de må deles på færre. lFredrikstad alene kan det få

konsekvenser for tusenvis av husstander som i dag har fjernvarme som energikilde.

Bedriftene i distriktet og Fredrikstad kommune har inngått et partnerskap med mål om å skape bedre

næringsattraktivitet. I disse 6 årene arbeidet har pågått har vi brutt den negative

arbeidsplassutviklingen, blitt kåret til Norges mest attraktive by og Skatteinngangen har gått fra 81,3  %

av landsgjennomsnittet til over 86 %. Verdiskapingen blant bedriftene steg med  8  % bare i 2018, ifølge

Telemarksforsking sine analyser.

Når en region som vår har klart å løfte samfunnet opp til 94  %  av landsgjennomsnittet, vil vi ikke lenger

trenge overføringer fra rikere kommuner. Det er vår ambisjon, og det er et viktig bidrag til den

omstillingen Norge står overfor. For oss er deponisaken svært viktig for å lykkes med våre ambisjoner.

Vennlig hilsen

Fredrikstad %Næring afocihing

!; Wu
Kjell Arne Græsdal

Daglig leder

FREDRIKSTAD N/ERINGSFORENING
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad Org.nummer: 985 432 805 post@fredrikstad-nf.no www.fredrikstad-nf.no


