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Aske – avfall eller ressurs?
• Ved Norske Skog Skogn AS produseres det ca 35 000 t
(42 000 lm3) tørr aske årlig
• Asken blir karakterisert som avfall og deponeres i dag iht
deponiforskriftene
• Deponiforskriftene (2009) er utarbeidet av MD og forvaltes
av Miljødirektoratet

Vår aske inneholder 60% brent kalk og har en rekke
positive egenskaper!
Vi ønsker å se på asken som en ressurs, og søker
alternative, samfunnsnyttige anvendelsesområder.
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Anvendelse av Skogns aske hittil
•
•
•
•

Oppfylling på industriområdet (til 1998)
Jordforbedring (til 1998)
Deponering i tømmerhavna (1998 - 2010) (ca 120 000 fam3)
Deponering i steinbrudd Valum (fra 2011)
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Nivå og utvikling av tungmetaller i strandsonen
(2007 – 2009 – 2011)
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Krav til deponering i steinbrudd – ordinert avfall
•
•
•

Dobbel bunntetting (1 m) med tre adskilte drenerings-systemer (til tross for
null sigevann)
Også i toppen går det bort > 1m til topptetting og avdekking (i Sverige brukes
aske til topptetting av avfallsfyllinger)
Vi er avhengig av at det tas ut ca 25 – 30 000 fm3 stein årlig fra bruddet – hvis
ikke må vi selv bekoste uttak av nødvendig mengde

Asken blir klassifisert som avfall fordi noen verdier er noe
høyere enn for det som blir definert som inert avfall.
Vi synes kravene til deponering er unødvendig strenge!
Vi ønsker å finne samfunnsnyttige bruksområder for asken!
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Hva gjøres i andre land
I Sverige og Finland har det vært jobbet lenge med problematikken,
og aske anvendes i dag på flere områder, for eksempel:
• Jordforbedring
• Skogsgjødsling
• Konstruksjonsmateriale på avfallsdeponier
• Forsterkning av grusveier (skogsbilveier m.m.)
• Lette, lastfordelende fyllinger

I Sverige ble kun ca 5% av all industriaske deponert i 2010 mens det i
2006 ble deponert hele 22%.
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Disponering av avfall
Forurensnings- nivå

Farlig avfall

Ordinært avfall

Inert avfall

Nyttig-gjøring

Annet gjenbruk, “positive produkter”

EU:

Økt behov for materialgjenvinning
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Askeanvendelse i Sverige 2010

Kilde.: Askor i Sverige 2010 – Statistik utførd av Tyréns på uppdrag av Svenska EnergiAskor
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Fra avfall til ressurs – forslag til
anvendelse av aske fra Skogn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aske til jordforbedring
Aske til gjødsling i skogen
Vei for tungtransport
Forsterknings- eller bærelag i skogsbilveier eller lette grusveger (ref.:
eksempler fra Sverige og Finland)
Forsterkning av toppsjikt i grusveier ved innfresing (ref.: eksempler fra
S og SF)
Forsterknings- eller bærelag for plasser (for eksempel P-plasser)
Som lett, isolerende fylling ved masseutskifting (for eksempel ved
planlagt U-skole på Levanger)
Lastfordelende, isolerende fylling ved fundamentering av småhus (for
eksempel på leirgrunn eller ved masseutskifting)
Stabilisering av leire (aske isteden for kalk/sement i KS-peler)
Konstruksjonsmateriale på avfallsdeponier
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Aske til jordforbedring
• Forskrift om gjødselvarer regulerer i dag bruk
av aske fra treforedlingsindustrien som
jordforbedringsmiddel
• Vår aske ligger i dag innenfor klasse III, men
over grenseverdien på noen av tungmetallene
angitt i klasse II. Volumet som kan brukes til
klasse III er veldig begrenset.
• Forslag til endring i forskrift om gjødselvarer:
Det åpnes for å bruke aske fra
treforedlingsindustrien også til klasse II. Det
gjøres ved at man reduserer tillatt mengde
tilsvarende det man ligger over
grenseverdiene i klasse II.
Eksempelvis ligger man på det dobbelte av
Sink, halveres den tillatte mengde som kan
nyttes til jordforbedring
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Aske til gjødsling i skogen
• Forskrift om gjødselvarer er i dag uklar på
skogarealer
• Vår aske ligger i dag innenfor klasse III
• Forslag til endring i forskrift om gjødselvarer:
Skogarealer defineres som klasse III. Det
åpnes for noe fleksibilitet på grenseverdier.
Dette gjøres ved at man reduserer tillatt
mengde tilsvarende det man ligger over
grenseverdiene i klasse III.
Eksempelvis ligger man 5% over på Sink,
reduseres den tillatte mengde som kan nyttes
til skogarealer med 5%
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