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Et deponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand er ikke bærekraftig for 

Kronos Titan. Raudsand vil dermed ikke kunne bruke sin «basisprosess» 

som er beskrevet i konsekvensutredningen. 

Kronas Titan AS er en av de største brukerne av dagens deponi for farlig uorganisk avfall. Vi har også 

vært sentrale i utviklingen av den klimavennlige og bærekraftige metoden som i dag benyttes på 

Langøya. Uten Kronos Titans tynnsyre er den metoden ikke mulig. Vi og over 200 andre 

industriaktører i Norge er nå helt avhengige av at man raskt finner en varig løsning på 

deponispørsmålet. 

På dette grunnlaget engasjerer vi oss for å opplyse saken så godt som mulig overfor sentrale aktører i 

beslutningsprosessen, både når det gjelder lokalisering, og når det gjelder valg av metoder for trygg og 

riktig håndtering av avfallet. 

Vi henvender oss til besluttende myndigheter i Molde, fordi Raudsand i nye Molde kommune er ett av 

alternativene for fremtidig lokalisering av deponi for farlig uorganisk avfall. Vi vil understreke at 

Kronos Titan ikke har eierinteresser i selskaper som står bak noen av de ulike lokaliseringsforslagene 

for deponi. Vårt engasjement i saken er utelukkende av faglig og industriell karakter. 

Vår konklusjon er at alternativet på Raudsand er beheftet med betydelig økonomisk og faglig 

usikkerhet, og teknologisk og tidsmessig risiko. I prosjektet som er presentert, er det forutsatt at 

Kronos Titan skal levere såkalt tynnsyre til anlegget i det som Raudsand beskriver som basisprosess 

(prosess 1) i sin konsekvensutredning. Dette er dagens BAT løsning (Best available Technology). 

Vi kan her og nå fastslå at det ikke kommer til å skje, av grunner vi kommer tilbake til lenger nede. 

Det betyr at det ikke blir mulig å behandle avfallet som skal deponeres i Raudsand med Kronos Titans 

tynnsyre, slik man gjør med dagens velprøvde og sikre metode. Alternativt foreslår Raudsand 

eksperimentelle metoder som ikke er testet eller metoder som åpenbart ikke er bærekraftige. 

Vi vil advare på det sterkeste mot at Raudsand blir valgt som nasjonalt deponi for farlig uorganisk 

avfall. Det er en rekke utfordringer med planene, og vi vil i dette notatet gå gjennom dem i detalj. Det 

er talende for resten av planene at de forutsetter tynnsyre fra Kronos Titan, som det altså er helt 

uaktuelt for oss å levere. Vi er i lys av dette dypt bekymret for fremdriften og kvaliteten på prosessen, 

når Norge trenger avklaringer rundt et nasjonalt deponi så raskt som mulig. 
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Det meste av det uorganiske farlige avfallet som i dag må deponeres, krever forbehandling før 

deponering. Kronos Titans tynnsyre er en av hovedkomponentene i dagens forbehandlingsprosess ved 

NOAH, før deponering på Langøya. Denne behandlingen gjør at det farlige avfallet uskadeliggjøres 

slik at det kan deponeres trygt. Prosessen er testet gjennom 30 år og er i dag regnet som Best Available 

Technology (BAT). For Kronos Titan er det avgjørende at tynnsyren vår behandles på en måte som er 

bærekraftig for klima, miljø og økonomi. 

Kronos Titan er en av over 200 industribedrifter i Norge som er helt avhengige av et nasjonalt deponi. 

For oss er det viktig at politikere og andre myndigheter som har befatning med saken, har best mulig 

informasjon før beslutninger blir fattet. For Kronos Titans del, er det fire forhold som gjør 

Bergmesterens prosjekt i Raudsand uaktuelt: 

1) Lange transportavstander
Det er 2000 kilometer sjøveien fra Fredrikstad til Raudsand og tilbake. Det vil medføre store

logistikkostnader å frakte vår syre, og annet avfall, rundt hele Norskekysten. Dessuten vil

transport av vår tynnsyre kreve spesialbygde skip. Det vil ytterligere forsinke og fordyre en

løsning. Skiping langs Norskekysten tar tid, medfører store kostnader og er ikke bærekraftig

for Kronos.

2) Investeringskostnadene blir enorme
De påkrevde investeringene i et helt nytt kaianlegg og prosessanlegg i Raudsand vil bli svært

store. Sammen med driving av nye fjellhaller vil det øke våre og andre kunders kostnader

ytterligere slik at det blir uaktuelt for Kronos Titan.

3) Uavklart behandlingsprosess skaper usikkerhet og uforutsigbarhet
Høye kostnader - både for Kronos Titan, men også for leverandører av flyveaske - skaper

usikkerhet om lønnsomheten i prosjektet i Raudsand. Videre har Miljødirektoratet uttalt i

november 2018 vedrørende konsekvensutredningen til Bergmesteren Raudsand at prosjektet

ikke er tilstrekkelig dokumentert og at teknologien synes umoden. Det er ikke sikkert

Raudsand noensinne vil greie å få alle de tillatelsene de trenger til et nasjonalt deponi for farlig

avfall. Det er en usikkerheter vi i Kronos Titan ikke kan leve med. Industriaktører som oss, har

lang planleggingshorisont, og ingen eiere kan håndtere en usikkerhet om nødvendig

deponikapasitet vil bli tilgjengelig eller ei.

4) Bergmesteren åpner for å mellomlagre tynnsyre på uforsvarlig vis
15. januar 2020 var avfallsbransjen samlet i møte med næringsministeren og klima- og

miljøministeren. Vi har fått opplyst at Bergmesteren Raudsand i dette møtet uttalte at de ville

mellomlagre Kronos Titans tynnsyre i utsprengte fjellhaller i opptil ett år, dersom de ikke ble

ferdig med sitt prosessanlegg i 2024. Dette vil i så fall være et lager på opp mot 250 000 m3 

fortynnet svovelsyre, som er klassifisert som farlig avfall. Den beskrevne løsningen med

lagring av så store mengder ubehandlet svovelsyre i fjellhaller vil være problematisk i forhold

til miljørisiko, lovlighet og ansvarsforhold. Det er uklart for oss om dette var en del av

reguleringsplanens og konsekvensutredningens forutsetninger. Kronos Titan mener det ikke er

forsvarlig å være del av dette.

2 



Det haster å få på plass et nytt deponi for farlig, uorganisk avfall 

Ekspertutvalget for farlig avfall uttalte at det er urealistisk å tro at mengden farlig avfall vil kunne 

reduseres før etter 2035. Det er helt vesentlig at et nytt deponi er basert på at behandlingsprosessen 

fungerer økonomisk, er miljømessig forsvarlig, og er basert på tilgjengelig teknologi. Lagring er ikke 

nok. Behandlingsprosessen er også helt vesentlig. Den må kunne behandle både dagens avfall, samt ta 

høyde for framtidige endringer i avfallsmiksen. 

Dagens prosess på Langøya er svært godt egnet til å stabilisere og deponere farlige tungmetaller. 

Kronos Titan kan ikke se at Bergmesteren vil ha noen tilgjengelige prosesser for å behandle dagens 

farlige avfall, dersom de ikke har tilgang på Kronas Titans tynnsyre. Raudsand vil derfor ikke kunne 

fungere som et nasjonalt deponi for farlig uorganisk avfall fra 2024. 

Den eneste tilgjengelig behandlingsprosessen fra 2024, er den samme prosessen som i dag brukes av 

NOAH til å behandle farlig uorganisk avfall på Langøya. NOAHs prosess nøytraliserer syrer med 

asker og annet basisk avfall. Gjennom en kjemisk prosess brukes tynnsyre fra Kronos Titan til å danne 

avfallsgips som ikke utgjør en risiko for omgivelsene. 

Bergmesteren Raudsand hevder å ha bedre prosesser tilgjengelig. Disse prosessene er eksperimentelle, 

er vesentlig dyrere, ikke godkjent av myndighetene, og de vil ikke være klare i tide til 2024. Dette 

underbygges også av Miljødirektoratets brev til Klima og Miljødepartementet den 31.10.2018. 

Bergmesteren beskriver i konsekvensutredningen ti "mulige" prosesser. Fire "våte", og seks "tørre". 

Hvilken man har tenkt å bruke, holdes helt åpent. Bergmesteren beskriver at de skal velge teknologisk 

plattform etter at reguleringsplanene er godkjent. Dette sier svært mye om hvor umodent prosjektet er 

og at tidsperspektivet er urealistisk. 

Dersom Bergmesteren ønsker å bruke den prosessen NOAH bruker i dag på Langøya, men uten 

Kronas Titans tynnsyre, vil Bergmesteren måtte lage «syntetisk» tynnsyre ved å kjøpe inn jomfruelig 

svovelsyre. Det vil være en uprøvd, eksperimentell prosess hvor Bergmesteren gjennom forsøk må 

teste seg frem til hva som er en riktig sammensetning på en «syntetisk» tynnsyre. Det er uansett 

rimelig å anta at Bergmesteren ved dette ikke vil oppnå R-godkjenning (Recovery) i henhold til EUs 

rammedirektiv for avfall. Dette vil begrense Bergmesterens tilfang på avfall. 

Dersom Kronas Titans tynnsyre utelates fra Raudsands prosessalternativer, anser vi at det kun er en 

prosess av de Bergmesteren har foreslått, som er en teknisk tilgjengelig metode for å behandle mange 

av dagens fraksjoner av farlig avfall. Dette er en prosess som består av innstøping av avfall i betong, 

ingen metallgjenvinning og bruk av jomfruelig sement. Her er det altså ingen materialgjenvinning, og 

kostnadene vil være store. I tillegg forutsetter denne prosessen altså bruk av jomfruelig sement (som er 

"ny" sement, ikke gjenvinningsmasser), noe som igjen er forbundet med store klimagassutslipp. Det 

vil sannsynligvis også innebære at Bergmesteren ikke oppnår en nødvendig R-godkjenning (Recovery) 

i henhold til EUs rammedirektiv for avfall. 

Dersom Bergmesteren kun har tenkt å ta i mot flyveaske, anser vi at det kun er Fluwa/Flurec i 

Raudsands prosessalternativer som er kommersielt tilgjengelig. Dette er Bergmesteren eneste 

alternativ som er bevist å kunne gi metallgjenvinning. Her er imidlertid kostnadene ekstremt høye, den 

metallgjenvinningen man kan få til vil trolig være ulønnsom, og mengdemessig svært liten i forhold til 

mengde flyveaske. 
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Oppsummert: 

1) Det haster å beslutte den løsning for deponi av farlig uorganisk avfall som allerede er anbefalt
av Miljødirektoratet.

2) En framtidig løsning må imidlertid være egnet til å løse utfordringene, slik dagens deponi på
Langøya gjør. Alternativet i Raudsand gjør dessverre ikke det slik det framstår i dag.

3) Bergmesteren Raudsand forutsetter at tynnsyre fra Kronos Titan vil inngå i prosessene på
Raudsand. Det stemmer ikke. Vi vil ikke sende vår tynnsyre dit - av grunner vi her har gjort
rede for.

4) De andre teknologiene Bergmesteren Raudsand sier de vil benytte seg av, er kostbare,
eksperimentelle, gjelder kun enkelte avfallsfraksjoner og vil ikke være klare i 2024.

5) De tilgjengelige teknologiene Bergmesteren Raudsand kan benytte uten vår tynnsyre, fører
uansett til øk.te kostnader og betydelig øk.te utslipp av klimagasser.

6) Et alternativ på Raudsand vil ikke være klart til å ta imot farlig uorganisk avfall innen 2024.

7) Vi advarer nasjonale og lokale myndigheter om å gå videre med prosjektet på Raudsand av
disse helt åpenbare grunnene.

For ytterligere kommentarer eller spørsmål kontakt: 

Jan Klauset 
Kronos Titan AS 
Administrerende direktør 

Telefon: 48192195. 
E-post: jan.klauset@kronosww.com
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