
KAPASITETSUTFORDRINGER PÅ BEHANDLING AV 

FARLIG AVFALL

Torbjørn Steensrud

Produktsjef  far l ig avfal l  Stena Recycl ing AS

Leder Fagforum far l ig avfal l

Et samarbeidsorgan innen far l ig avfal l  for  Avfal l  

Norge og NFFA



• Fordi jeg er dum nok til å si noe?

• Burde jeg holde kjeft?

• Kan jeg nok om temaet?

• Vet jeg nok om temaet?

• Hvorfor har noen spurt meg om å snakke om dette?

• Ja, vil sikkert noen  si.

• Ja, vil sikkert noen si, men det er vanskelig å la være.

• Ja det mener jeg i hvert fall selv.

• Nei, jeg lærer noe nytt hver dag.

• Krevende å snakke om.

• Sensitivt tema, da det sveiper innom konkurransemessige forhold

• Sikkert mange meninger i bransjen om temaet. Kommer vel litt an på hvor skoen 

trykker.

• Mitt innlegg dreier seg om de fraksjonene jeg kjenner godt til. Det kan være andre 

fraksjoner som har andre utfordringer enn de jeg fokuserer på.
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MEDLEMMER FAGFORUM FARLIG AVFALL:

MARIANNE W IKER STENSLAND (REG)

BJØRN BERG (HORISONT)

HALVARD OLSEN ( IR IS  SALTEN)

KET IL  JENSEN ( RAGN SELLS)

EVEN HAUG MOEN (BÆRUM)

STÅLE TONHEIM ( B IR)

CARL RANGO (TRV)

ALLAN CARLSEN (NORSK GJENVINNING)

TORBJØRN STEENSRUD,  LEDER (STENA RECYCLING)

MARIE  HESSELBERG (AVFALL NORGE)

MARIT  L INDSTAD ( NFFA)

ROAR HANSEN (NFFA)
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Agenda:

Hva er dagens situasjon?

Hva er morgendagens situasjon?

Hvorfor er dette et viktig tema?

Kan vi få en krise?

Hva kan vi gjøre med utfordringen?



HVA ER DAGENS SITUASJON?
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• Det produseres mye farlig avfall. 

• 1,75 millioner tonn i 2020. En økning på 1,20 millioner tonn siden 1999. (Farlig avfallsbarometer, Mepex, 

mars 2022)

• Det kommer stadig nye produkter som defineres som farlig avfall.

(Farlig avfallsbarometer, Mepex, mars 2022)



HVA ER DAGENS SITUASJON?

6

• Vi har i Fagforumet hatt behandlingskapasitet oppe som et tema for diskusjon ved flere 

anledninger.

• I fjor var det de private aktørene som opplevde dette som utfordrende til tider.

• Nå melder også de kommunale aktørene at de merker flaskehalser i perioder.

(Farlig avfallsbarometer, Mepex, mars 2022)

Svar fra 134 deltakere på 

Farlig avfallskonferansen 2021.



HVA ER MORGENDAGENS (2030) SITUASJON?
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• Det er antatt en årlig mengde på 2,2 millioner tonn i 2030 (Farlig avfallsbarometer, Mepex, mars 2022)

• Langøya er full/har konsesjon til 2030? Vil det bli etablert alternativer innen den tid?

• Vil det etableres nye behandlingsanlegg for organisk farlig avfall?

• Vil det etableres løsninger for gjenvinning av mer farlig avfall?

(Farlig avfallsbarometer, Mepex, mars 2022)



HVORFOR ER DET VIKTIG Å SNAKKE OM BEHANDLINGSKAPASITET 

PÅ FARLIG AVFALL
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• Det er forventet økte mengder

• Det er samfunnskritisk at løsningene er på plass

• Det tar lang tid å få etablert nye anlegg, eller utvide eksisterende anlegg

• Framskrivningen i volumer, matcher ikke planlagte nye anlegg

• Kan vi som bransje lene oss på eksportløsninger?

• Utnytter vi de kapasitetene som i dag er tilgjengelig?

• Har vi noen plan B om det skjer større endringer eller hendelser?

• Vi må få fakta på bordet i forkant, fordi protestgrupper på sosiale medier ikke er et egnet 

fora for fakta og realitetsorientering.



KAN VI FÅ EN KRISE?
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• Vil vi kunne oppleve stengte grenser og dermed redusert eksport/import?

• Kan det skje en større ulykke som rammer kapasiteten?

• Kan det skje flere ulykker på rad?

• Kan vi risikere at volumene er større enn kapasiteten på behandling?



SOMMEREN 2021

10

• Vi er midt i en pandemi med de usikkerheter som det medfører.

• 24. juni eksplosjon på Returkraft (30 000 årstonn farlig avfall i konsesjonen)

• 26. juli brann på Norcem i Brevik. (70 000 årstonn farlig avfall i konsesjonen)

• 27. juli eksplosjon på Currenta i Leverkusen, Tyskland (150 000 årstonn 

behandlingskapasitet)



KAN VI GJØRE NOE MED UTFORDRINGEN?
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• Ja, vi kan i hvert fall forberede eller begynne å benytte de mulighetene som finnes.

(Farlig avfallsbarometer, Mepex, mars 2022)



KAN VI GJØRE NOE MED UTFORDRINGEN?
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•Vi må snakke om det!

•Vi må ha nok ressurser! Utdanningsinstitusjonene må på banen

•Private aktører og myndighetene må samarbeide i større enda grad. (Dette 

seminaret er jo absolutt en start.)

•Vi må være i forkant!

•Vi må forvente at det kan skje uforutsette hendelser. Herunder pandemier, 

kriger, ulykker, branner og andre ubehagelige situasjoner som kan påvirke oss 

med voldsom kraft.


