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Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune til rapport fra 
ekspertutvalget om farlig avfall 
 
 
Sarpsborg kommune ser positivt på at premisser som bærekraft, sirkulær økonomi, 
avfallshierarkiet og at forurenser skal betale legges til grunn for arbeidet med å redusere 
mengden farlig avfall, øke ressursutnyttelsen og redusere deponibehovet. 
 
Ekspertutvalget presiserer i rapporten at deponispørsmålet er presserende og må ha høy 
prioritet ettersom det nasjonale deponiet for farlig avfall på Langøya snart er fullt. I arbeidet 
med å finne nye lokaliteter for deponier mener Sarpsborg kommune at folkehelse- og 
miljøperspektivet må vektlegges. Videre bør staten ta ansvar for at det utarbeides god 
informasjon til befolkningen, og til kommunene. Samtidig må det i utslippstillatelser stilles 
strenge krav til overvåking av deponier for farlig avfall, og det må sikres ressurser til hyppig 
og god oppfølging av deponier. 
 
Ekspertutvalget har i rapporten vurdert at det som en overgangsløsning kan være mulig at 
eksisterende deponier for ordinært avfall, som også har tillatelse til sluttbehandling av visse 
typer farlig avfall, kan få tillatelse til å øke mottaket midlertidig. Det vises også til at 
deponieierne vil ha mulighet til å søke forurensningsmyndighetene om utvidede rammer. En 
annen mulig overgangsløsning som rapporten viser til er etablering av mellomlagre for farlig 
avfall ved industribedrifter. Sarpsborg kommune tror at ikrafttredelse av disse 
overgangsløsningene vil kunne skape stor uro og usikkerhet i lokalbefolkningen, særlig med 
tanke på at tiltakene må iverksettes på kort tid. Sarpsborg kommune mener derfor at staten 
så raskt som mulig må få på plass ordninger som sikrer gode prosesser dersom det blir 
behov for å iverksette overgangsløsningene. Det må også prioriteres tett oppfølging fra 
myndighetene dersom overgangsløsningene tas i bruk.  
 
Bedriften Kronos Titan benytter svovelsyre som kommer fra kobberproduksjon. Dette er et 
avfallsprodukt som således blir gjenbrukt hos Kronos. Kronos er også en del av en industriell 
symbiose hvor deres jernsulfat blir brukt av mange aktører både i og utenfor Øra 
industriområde. Tynnsyren som er deres avfallsprodukt kan trolig kokes og dermed 
gjenvinnes til «vanlig» svovelsyre (må utvikles noe mer), men dette er svært energikrevende 
samtidig som det allerede er for mye svovelsyre i markedet. Med andre ord – både 
unødvendig bruk av energi og dårlig økonomi. Når tynnsyre blandes med flyveaske løser 
man to miljøproblem; (1) tynnsyre og (2) flyveaske. Skulle man prøve å gjøre noe med dette, 
bør man utvikle ny anvendelse av gipsen som dannes av tynnsyren og flyveasken. 
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For Nedre Glomma-regionen er Kronos Titan en viktig bedrift både fordi den sysselsetter 
176 ansatte og fordi den inngår i en verdikjede som blir brutt om selskapet skulle bli borte. 
Antallet arbeidsplasser som eventuelt blir rammet, er vesentlig større enn bedriften selv. 
 
Sett i et verdensperspektiv er Kronos Titan en miljøvennlig bedrift fordi den bruker 
overskuddsenergi i form av damp samt naturgass. Andre steder i verden benyttes mindre 
klimavennlige energikilder. Skulle man flytte produksjonen av titan til et annet sted, vil den 
totale miljøbelastningen trolig øke. 
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