
 

Bergmesteren Raudsand AS

Det kongelige Klima— og miljødepartement

Hav— og forurensningsavdelingen

Postmottak Kld.de .no

Att: avdelingsdirektør Ida Juel

Oslo, 19. september 2018

Nasjonalt  anlegg for  farlig uorganisk  avfall  på Raudsand

Med henvisning til brev 28. august d.å. fra Det Kongelige Klima— og miljødepartementet, deres

referanse 15/677-284 gir Bergmesteren Raudsand (heretter Bergmesteren) nedenfor nærmere

informasjon om det planlagte tiltak og hvordan dette kan dekke det nasjonale behovet for

håndtering av uorganisk farlig avfall.

1. Ba kgru n n
Isamarbeide med Bergmesteren og Veidekke, utfører Stena Recycling design av gjenvinningsanlegg

for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Designet er  i  hovedsak utformet for å møte Departementets

bestilling fra 2016 om et anlegg som kan ta vare på brukt svovelsyre fra Kronos Titan, et volum som

de siste årene har steget til et nivå på 250.000 tonn per år.

For å nøytralisere et slikt volum, i tillegg til andre tilgjengelige avfallssyrer i markedet, har man

beregnet at man må ha tilgang til et volum stoffer med basiske egenskaper, i den samme

størrelsesorden, ca 250.000 tonn, gitt at dette hovedsakelig består av flygeaske fra forbrenning av

husholdnings- og næringsavfall. For å oppnå dette, må man importere en betydelig andel av det

basiske avfallet, eventuelt benytte mineralske avfallsstrømmer. Det forventes ikke å få tilstrekkelig

økonomi i prosjektet om man hovedsakelig kun skal basere seg på norsk flygeaske  /  basisk uorganisk

avfall.

2. Historiske volumer
l.h.h.t rapporten «Framtidige mengder farlig uorganisk avfall», utgitt av Mepex i samarbeide med

Profu AB i 2016, ble det eksportert nærmere 68.000 tonn farlig uorganisk avfall fra Norge, mens det

ble importert 142.700 tonn, for det aller meste flygeaske. Av den samlede mengde produsert

(deklarasjonssystemet) uorganisk farlig avfall (490.000 tonn), står uorganiske syrer for 273.000 tonn

mens samlegruppen slagg, støv, flygeaske og katalysatorer, står for 185.000 tonn. Utover disse to

gruppene er volumet samlet 32.000 tonn. Flygeaske fra forbrenning av husholdnings- og

næringsavfall er omtrent 55.000 tonn, slik at annen aske, slagg og katalysatorer er på inntil 130.000

tonn. En betydelig del av dette vil være avfall fra mineral- og smelteverksindustrien som har gode

løsninger i dag.
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3. Massebalanse
Stena Recycling planlegger for mottak av svovelsyren fra Kronos Titan, all norsk flygeaske, andre

uorganiske syrer og baser fra det norske markedet (batterisyrer, vannbaserte væsker fra

overflatebehandling, vandige bad fra industrien) som innsatsfaktorer i nøytraliseringsanlegget basert

på patentert Halosep prosessdesign. For å få massebalansen ved nøytralisering og

gjenvinningsanlegget til å gå opp, vil det importeres primært basisk materiale, i størrelsesorden

170.000 tonn. Dette vil være båtlevert flygeaske fra oppsamlingsstasjoner i Norge, Sverige/Danmark,

og på kontinentet/UK og annet avfall med egnede egenskaper for bruk i Halosep anlegget.

Siden det råder noe usikkerhet med hvorvidt Kronos Titan ønsker å levere syren sin til Raudsand eller

ikke, har man også forretningsmodeller for nøytralisering basert på andre avfallssyrer, inkludert

jomfruelig svovel og saltsyre. Fordelen med jomfruelige syrer er at de er sterkere enn Kronos syren

(redusert transportbehov) og de er mindre forurenset (gir lavere kostnader til rensing av vann og

lavere deponivolum).

4. Andre prosesser
Utover prosesseringen i Halosep, er man i dialog med avfallsbesittere, for å se hvilke tilleggs-

prosesser vi vil trenge for å ha tilstrekkelig forbehandling, gjenvinning eller lignende, før deponering

eller «end of waste» kriterier nåes. Vi vil i den anledning systematisk gå igjennom oversikt over de

130.000 tonnene slagg og annen aske etc, de 32.000 tonnene med annet avfall samt de 68.000

tonnene som eksporteres, for å se hvor stor andel vi kan tilby løsninger for. lutgangspunktet ser vi

ingen hindringer for ikke å kunne betjene alle kunder som bruker dagens løsning for sine fraksjoner

av farlig uorganisk avfall, i perioden fra 2022.

Det er noe for tidlig å gi en full oversikt over dette nå, men retningene man undersøker i dag er for

f.eks. for kvikksølvholdig avfall med innstøping i betong i fat som plasseres i egen celle i deponiet.

Hvorvidt betongen lages med iblanding av renset flygeaske eller ikke, er ikke avgjort. Annet avfall vil

også vurderes innstøpt med vannglass for stabilisering som alternativ til betong. Vannglasset kan bli

produsert lokalt med ukurante glassfraksjoner.

5. Volumerfra deklarasjonssystemet 2017
l2017 ble det samlet deklarert 1.175 millioner tonn farlig avfall (avfall generert i Norge). Stena

Recycling har gått igjennom alle fraksjoner basert på EAL kode (kombinasjon av type avfall og type

avfallskilde), og sortert totalen i 3 grupper. Det gjøres oppmerksom på at man har summert liter og

kilo likt, i snitt forventer man at de flytende fraksjonene har en densitet på ca. 1 selv om de kan

variere fra 0.7 til 1.4. Volumene er ekstrahert av Miljødirektoratet. Den samlede listen i kondensert

form er gitt i vedlegg til dette notatet.

5.1. Deklarasjon  — kan mottas på Raudsand

Gruppen avfall som i klar overvekt er uorganisk i karakter, og som man planlegger gjenvinning og

behandlingsprosess for på Raudsand, er på drøyt 550 000 tonn. De fraksjonene som er større enn

1 000 tonn er gitt i nedenstående tabell:
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60101 Svovelsyre og svovelholdige syrer 261 987,8

170503 Jord og stein som inneholderfarlige stoffer 117 373,9

161001Vandigflytende avfall som inneholderfarlige stoffer 62 831,0

190113 Flygeaske som inneholder farlige stoffer 57 517,7

70101 Vandige vaskevæsker og morluter 10 563,2

100911 Andre partikler som inneholder farlige stoffer 9 520,3

60204 Natrium- og kaliumhydroksid 3 486,3

170106 Blandinger ellerfrasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som in 2 807,7

120116Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer 2805,8

190105 Filterkaker fra behandling av avgasser 2 7501

100118 Avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 2 686,0

70601 Vandige vaskevæsker og morluter 2 292,6

70501 Vandige vaskevæsker og morluter 2 178,4

190111 Bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer 1 991,3

60405 Avfall som inneholder andre tungmetaller 1804,6

190107 Fast avfall fra behandling av avgasser 1 201,5

161003 Vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer 1 178,6

160507 Kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholderfarlige stoffer 1086,1

Tabell 1: Oversikt over de største fraksjonene til gjenvinningsan/egget på Raudsand

Konkurransesituasjonen vil så styre hvilke masser man faktisk får tak i. lovenstående liste vil nr. 2,

forurenset jord og steinmasse og sandblåsermasser, ofte være av en karakter at de får lokal

behandling, men også Raudsand kan gjøre fornuftige ting her, slik som utskilling av stein til

pukkverket og deponering av den forurensede delen som vil være jord og finfraksjon. Syrevolumet

her er regnet i reelle litre, ikke konsentrert som enkelte markedsaktører rapporterer i dag.

5.2. Deklarasjon  — konkret vurdering av mottak på Raudsand, pr gang

Det er videre en gruppe produkter som må vurderes konkret fra tilfelle til tilfelle (290 000 tonn),

hvorvidt de vil passe inn i karakteristikk som uorganisk farlig avfall, og der man kan gjenvinne,

behandle eller deponere dette på Raudsand. Fraksjoner med mer enn 1 000 årstonn er gitt i tabellen

nedenfor. En betydelig del av dette forventer man at man kan tas imot på Raudsand (sum i listen er

på 280 OOO tonn). Som sagt må det vurderes i hvert tilfelle basert på stedspesifikke kriterier for

deponiet, behandlingskapasitet og markedssituasjon og reaksjonsmønster i forhold til annet aktuelt

avfall.
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165072 Oljekontaminert borekaks (utboret bergmasse fra boring med oljebasert borevæske, >  1% ol 88 822,3

100321 Andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige stoffer 24 967,4

100304 Slagg fra primærproduksjon 21404,4

165073 Kjemikalieblandinger u/halogen og tungmetaller 20 476,1

160601 Blybatterier 16 562,8

191003 Lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer 16 057,5

161101 Karbonbaserte föringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder 15 241,7

170903 Annet avfall fra bygge— og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlig 14 454,2

130503 Slam fra oljeutskillere 13 306,0

170605 Asbestholdige byggematerialer 9 652,0

130501 Fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer 8 393,3

100315 Avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass ved konta 7 036,6

100207 Fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 7 021,7

100319 Støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer 4 787,2

160709 Avfall som inneholder andre farlige stoffer 3 020,5

170409 Metallavfall som erforurenset av farlige stoffer 2 431,3

130502 Slam fra olje/vann-separatorer 2 198,9

170603 Andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholderfarlige stoffer 1 785,0

170601 Asbestholdige isolasjonsmaterialer 1 628,8

50109 Slam fra behandling av avløpsvann på produksjonsstedet som inneholder farlige stoffer 1 234,6

130508 Blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer 1 187,8

50103 Bunnslam fra tanker 1 068,7

Tabell 2, avfall som må vurderes fra gang til gang for mottak

Her fremkommer også volumer som det er liten nytte i å bearbeide på Raudsand da markedet har

gode alternative løsninger. En interessant avfallstype her er blybatterier. Markedet fungerer godt,

men det vil være naturlig å tilby mottak av batterisyre fra aktører som mottar batteriet for

gjenvinning av bly, jern og plast. Den største fraksjonen  i  volum, kan være interessant hvis rest olje

etter førstelinje—behandling hos andre aktører er lavere enn den grensen for totalt organisk karbon

(TOC) man får konsesjon for på anlegget på Raudsand.

5.3. Deklarasjon —varer som ikke skal mottas på Raudsand

Avfall som helt klart er organisk avfall og elektrisk og elektronisk, er kategorisert som avfall som IKKE

skal til Raudsand, dette utgjør 333.000 tonn. For å få et inntrykk av denne type avfall, har vi laget en

lise over fraksjoner med mer enn 2.000 årstonn nedenfor. Som sagt, dette er det vi klart ikke skal ta

inn på Raudsand.
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160708 oljeholdig avfall 7o 780,7
165071 Oljebasert borevæske (enhver borevæske som inneholder olje eller oljeemulsjon av mineral 41 684,9

130802 Andre emulsjoner 33 359,3

170204 Tre, glass  og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer 32 413,5

200137 Tre som inneholderfarlige stoffer 29 004,8

130205 Mineralbaserte ikke—klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer 24 551,9

80111 Maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer 10 313,1

130403 Bunnoljerfra andre typer skipsfart 7044,6

200127 Maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer 6  056,7

160508 Kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholderfarlige stoffer 5 682,5

130899 Avfall som ikke er spesifisert andre steder 5417,0

120109 Bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener 4 923,6

70104 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 3 905,4

130506 Olje fra olje/vann-separatorer 3 837,2

190207 Olje og konsentrater fra separering 3 718,5

150202 Absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert andre st 3 111,6

130208 Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer 2 773,4

130701 Fyringsolje og dieselolje 2644,2

191206 Tre som inneholderfarlige stoffer 2 511,9

140603 Andre løsemidlerog løsemiddelblandinger 2349,0

170902 Avfall fra bygge— og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, harpiksbase 2 190,52

170303 Kulltjære og tjæreprodukter 2 056,1

160114 Frostvæske som inneholder farlige stoffer 2 022,6

Tabell 3, avfall som man  IKKE  plan/egger mottak av på Raudsand

6. Mottak fordelt på behandlingsmåte
Man har gått igjennom alle faksjoner man anser det naturlig å motta på Raudsand og fordelt dette på

behandlingsmåte. Behandlingsmåten er gruppert i 4 grupper, der nøytralisering og felling i Halosep

anlegget er den klart største fraksjonen med noe over 400.000 tonn. Det gjøres igjen oppmerksom på

at dette er andel av totalmarkedet for å vise hva man kan behandle, hvordan markedsituasjonen

styrer innkommende strømmer er det for tidlig å si noe om. Itillegg til disse 400.000 tonn, om man

skulle fått hele markedet, må man ha inn et betydelig volum basisk materiale fra utlandet for å

nøytralisere syreoverskuddet. Eller man kan gjøre alternative kjemiske gjenvinningsprosesser basert

på tilgjengelige syrer.

Den nest største gruppen er sortering (125.000 tonn), der forurensede finmasser skilles fra renere

masser, som så kan vaskes før knusing og salg som pukk. Utsorterte finmasser deponeres i fjellhall

eller deponi i dagen om lufting og sikting har gjort deler av fraksjonene til ordinært avfall. Her kan

også sorteringsanlegget for bunnaske komme inn i behandlingsregimet både til sortering og eventuell

fjerning avjern og metaller fra massene.

Den nest minste gruppen, vil fordele seg på de andre behandlingene, men med varierende

sammensetning av fraksjonene må det vurderes og analyseres fra gang til gang. Volumet her er på

ca. 13.000 tonn.

Den minste gruppen, er masser som deponeres etter innstøping i betong eller på annen måte legges i

separate celler i fjellhallene, her er volumet moderate 2.500 tonn.

Detaljene er gitt i tabell nedenfor:
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Produkt

160507 Kasserte uorganiske kjemikaliersom består av eller inneholder  farlige  stoffer

80501 Avfall av isowanater

61304 Avfall fra bearbeiding av asbest

30204 Uorganiske treimpregneringsmidler

101.309 Asbestholdig avfall fra fremstilling av asbestsement

60404 Kvikksølvholdig avfall

170901 Kvikksølvholdig avfall fra b gge— og rivingsarbeid

Sum deponering, noe med innstøp, annet pakketi last elleri fat

60101 Svovelsyre og svovelholdige syrer

130113 Flygeaske som inneholder farlige stoffer

130105 Filterkakerfra behandling av avgasser

100118 Avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

130107 Fast avfall fra behandling av avgasser

110105 Sur beis

190106 Vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende avfall

110109 Slam og filterkakersom inneholder farlige stoffer

60102 Saltsyre

60106 Andre syrer

100116 Flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

130115 Kjelstøv som inneholder farlige stoffer

60105 Salpetersyre og nitrogenholdige syrer

200114 Syrer

100909 Støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer

110106 Syrer som ikke er spesifisert andre steder

60313 Faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller

161001 Vandig flytende avfall som inneholderfarlige stoffer

70101 Vandige vaskevæsker og morluter

70601 Vandige vaskevæsker og morluter

70501 Vandige vaskevæsker og morluter

70701 Vandige vaskevæsker og morluter

110111 Skyllevann som inneholderfarlige stoffer

60204 Natrium- og kaliumhydroksid

60201 Kalsiumhydroksid

200115 Baser

Sum Halose anle get

120116 Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

130111 Bunnaske og slagg som inneholderfarlige stoffer

170503 Jord og stein som inneholder farlige stoffer

170106 Blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som in

Sum mekanisk behandling, de onering og gjenvinnin

100911 Andre partikler som inneholderfarlige stoffer

60405 Avfall sominneholder andre tungmetaller

161003 Vandige konsentrater som inneholderfarlige stoffer

110202 Slam fra sinkhydrometallurgi (herunderjarositt og goethitt)

60205 Andre baser

Sum varer som mottas men der behandlingen vil variere med kjemisk og fysisk sammensetning

Tabell  4  Oversikt over behand/ingsmåter for avfall til Raudsand

7. Gjenvinningsgrad

Bergmesteren Raudsand AS

Mengde Behandling

10861 Fjellhall
261,7 Fjellhall

149,1 Fjellhall

96,6 Fjellhall

79,8 Fjellhall

435,5 Fjellhall lnnstøping

56,5 Fjellhall Innstøping

2165,3

261987,8 Halosep

57 517,7 Halosep

2 750,1 Halosep

2686,0 Halosep

1201,5 Halosep

641,5 Halosep

592,9 Halosep

416,2 Halosep

376,2 Halosep

202,6 Halosep

146,8 Halosep

95,5 Halosep

68,4 Halosep

67,7 Halosep

53,5 Halosep

48,0 Halosep

293,4 Halosepellerfjellhall

62 831,0 Halosep, oppslemming av aske førsyretilsats

10 563,2 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

2 292,6 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

2 178,4 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

214,5 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

152,7 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

34863 Halosep, utfelling av tungmetaller

485,7 Halosep, utfelling av tungmetaller

144,7 Halosep, utfelling av tungmetaller

411494,8

2805,8 Sikting og deponering

1991,3 Sikti ng og metallekstraksjon, deponering

117 373,9 Sikting og sortering, lufting og knusing

2 807,7 Sikti ng og sortering, lufting og knusing

124 978,8

95203 Varierer med avfallet

1804,6 Varierer med avfallet

1178,6 Varierer med avfallet

438,8 Varierer med avfallet

357,3 Varierer med avfallet

13 299,7

Gjenvinningsgrad, for disse avfallskvalitetene som man per i dag finner det helt naturlig å kunne

motta til gjenvinning og behandling på Raudsand (511.000 tonn), forventes det at tørrstoff

tilsvarende ca. 200.000 tonn skal deponeres, og drøyt 300.000 tonn (BO-65%) gjenvinnes som

salgbare produkter eller føres tilbake til naturen som vann.

8. import og eksport volumer 2017
I tillegg til disse avfallsstoffene fra deklarasjonssystemet, finnes det også en del transaksjoner i

notifikasjonssystemet for import og eksport. Begge deler er av interesse for volumgrunnlaget til

Raudsand. Er det volumer som eksporteres i dag som alternativt kunne vært behandlet nasjonalt, og

hvilken andel av avfall som importeres, ansees det mulig å motta på Raudsand?
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En gjennomgang av tallmaterialet viser som forventet at det aller meste av både import og eksport er

egnet for behandling på Raudsand. 530.000 tonn av totalt 730.000 tonn antas være av interesse.

150.000 tonn er eksportert til gjenvinning, mens 240.000 tonn er importert til gjenvinning i tillegg til

140.000 tonn importert til deponering. Detaljer for de største varekodene følger i nedenstående

tabell.

:IEksport

tIRecovery

Jord og stein som inneholderfarlige stoffer

Fast avfall fra remediering avjord som inneholderfarlige stoffer

Lett fraksjon og støv som inneholderfarlige stoffer

Vandige vaskevæsker og morluter

Tabell 5 Interessante varestrømmer eksportert til gjenvinning, >  10.000 tonn

:*»lmport

:‘ Recovery

Flygeaske som inneholder farlige stoffer

Filterkakerfra behandling av avgasser

slagg fra primær- og sekundærproduksjon

Tabell 6 Interessante varestrømmer importert til gjenvinning, > 10.000 tonn

:iDisposal

Jord og stein som inneholderfarlige stoffer

slagg fra primær- og sekundærproduksjon

Flygeaske som inneholderfarlige stoffer

Filterkaker fra behandling av avgasser

Tabell 7 Interessante varestrømmer importert til deponering, >  5.000 tonn

156 383

150 059

79 442

27 987

13 433

9 699

380 273

239 230

208 779

10 700

5 532

141 043

99 700

20 880

11 610

6 663

Som man ser av tabellene 5—7 er hovedvolumet som importeres flygeaske, mens det både importeres

og eksporteres relativt store mengder med forurensede stein og jordmasser. I motsetning til

rapporten fra 2016, inkluderer man nå også forurensede stein ogjordmasser, da eksporten av stein

fra anlegget kan gi interessante synergieffekter innenfor gjenbruk her.

Sum av interessante volumer fra deklarasjons og notifikasjonssystemet utgjør derfor hhv 550.000 og

530.000 tonn, samlet godt over en million tonn.

Bergmesteren Raudsand AS

Sin/W;
J“ n Strand

Styrets Ieder

Vedlegg 1: Raudsand, fraksjoner fra deklarasjon 2017 som anses velegnet for mottak, fordelt på

hovedgruppe behandling
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RA  UDSA  ND, fraksjoner  fra  deklarasjon  2017  som  ansees  vel  egnet  for mottak,  fordelt  på hnvedgruppe behand/ing

Produkt

160507 Kasserte  uorganiske  kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

80501 Avfall av isoo/anater

61304 Avfall fra bearbeiding av asbest

30204 Uorganiske treimpregneringsmidler

101309 Asbestholdig avfall fra fremstilling av asbestsement

60404 Kvikksølvholdig avfall

170901 Kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid

Sum deponering, noe med innstøp, annet pakketi plast elleri fat

60101 Svovelsyre og svovelholdige syrer

190113 Flygeaske som inneholder farlige stoffer

190105 Filterkakerfra behandling av avgasser

100118 Avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

190107 Fast avfall fra behandling av avgasser

110105 Sur beis

190106 Vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet Vandig flytende avfall

110109 Slam og fllterkaker som inneholder farlige stoffer

60102 Saltsyre

60106 Andre syrer

100116 Flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

190115 Kjelstøv som inneholder farlige stoffer

60105 Salpetersyre og nitrogenholdige syrer

200114 Syrer

100909 Støv fra filtrering av røykgass som inneholder farlige stoffer

110106 Syrer som ikke er spesifisert andre steder

60313 Faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller

161001 Vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer

70101 Vandige vaskevaesker og morluter

70601 Vandige vaskevæsker og morluter

70501 Vandige vaskevæsker og morluter

70701 Vandige vaskevæsker og morluter

110111 Skyllevann som inneholderfarlige stoffer

60204 Natrium— og kaliumhydroksid

60201 Kalsiumhydroksid

200115 Baser

Sum Halosep anlegget

120116 Avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

190111 Bunnaske og slagg som inneholderfarlige stoffer

170503 Jord og stein som inneholder farlige stoffer

170106 Blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk som in

Sum mekanisk behandling, deponering og gjenvinning

100911 Andre partiklersom inneholderfarlige stoffer

60405 Avfall som inneholder andre tungmetaller

161003 Vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer

110202 Slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)

60205 Andre baser

Sum varer som mottas men der behandlingen vil variere med kjemisk og fysisk sammensetning

Sum varer fra deklarasjon som naturlig ansees å kunne benyttes på Raudsand

Mengde Behandling

1086,1 Fjellhall

261,7 Fjellhall

149,1 Fjellhall

96,6 Fjellhall

79,8 Fjellhall

435,5 Fjellhall innstøping

56,5 Fjellhall Innstøping

2 155,3

261 987,8 Halosep

57 517,7 Halosep

2 750,1 Halosep

2 686,0 Halosep

1  201,5 Halosep

641,5 Halosep

592,9 Halosep

416,2 Halosep

376,2 Halosep

202,6 Halosep

146,8 Halosep

95,5 Halosep

68,4 Halosep

67,7 Halosep

53,5 Halosep

48,0 Halosep

293,4 Halosep eller fjellhall

Vedlegg 1

62 831,0 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

10 563,2 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

2 292,6 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

2 178,4 Halosep, oppslemming av aske før syretilsats

214,5 Halosep, oppslemming av aske førsyretilsats

152,7 Halosep, oppslemming av aske førsyretilsats

3 486,3 Halosep, utfelling av tungmetaller

485,7 Halosep, utfelling av tungmetaller

144,7 Halosep, utfelling av tungmetaller

411 494,8

2 805,8 Sikting og deponering

1991,3 Sikting og metallekstraksjon, deponering

117 373,9 Sikti ng og sortering, lufting og knusing

2 807,7 Sikting og sortering, lufting og knusing

124 978,8

9 520,3 Varierer med avfallet

1 804,6 Varierer med avfallet

1 178,6 Varierer med avfallet

438,8 Varierer med avfallet

357,3 Varierer med avfallet

13 299,7

551 938,5
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