


Glass - Øra

Ronny Andresen
Fagsjef Glass



Visjon

Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem

▪ Ressursene vi bruker er avgjørende for vår velferd, men jordas ressurser er begrenset

▪ Gjenvinningsbransjen kan være nøkkelen til å løse denne utfordringen ved at alt avfall 
omgjøres til ressurser på vei fra en bruker til en annen

▪ NG skal være ledende innen fremtidens gjenvinningsøkonomi



Lokasjon for håndtering av 
forurenset glass
Vinduer med PCB, Klorparafin, Ftalater og Isosyanater
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Strategisk og eksklusivt samarbeid med 
Glava

▪ Eksklusiv leveranseavtale av alt planglass som brukes av Glava 
på deres fabrikk i Askim (ca. 20.000 tonn per år)

▪ NG knuser egne og eksterne volumer i produksjonshall på Øra 

▪ NG sikrer volumer og lønnsomhet i produksjon og avsetning 
for alt glass fra isolerruter

▪ Med forbehandling er det mulig å gjenvinne bilruter og annet 
laminert glass til ny produksjon av glassull.



Hva kan leveres 
Glassmottaket på Øra ?

➢ Rent Planglass

➢ Laminatglass

➢ Isolerglass/vinduer



Bakgrunn  slik vi så det i 2013
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• PCB ble brukt i tetningslim i 
isolerruter i Norge fra 1965 til 1975 
og forekommer også i importere 
isolerruter til og med 1979

• Vinduer med PCB-innhold er ansett 
som farlig avfall og må håndteres 
deretter

• NG har i dag ved anlegget i 
Fredrikstad, konsesjon til å 
håndtere isolerruter med innhold av 
PCB 

• Klorparafiner, erstatningsmiddelet for PCB, ble brukt i 
isolerruter fra 1976 til 1990

• Høsten 2011 ble isolerruter med klorparafiner definert 
som farlig avfall. I følge forskriften er nå alle isolerruter 
produsert i perioden 1976 til 1990 ansett som farlig 
avfall. Tetningslimet må eventuelt analyseres og det må 
kunne dokumenteres at det ikke eksisterer hverken 
klorparafiner eller PCB for at rutene skal kunne 
betegnes som restavfall

• I dag håndterer NGs anlegg på Øra, isolerruter med 
klorparafiner, anlegget har konsesjon for å håndtere 
isolerruter med innhold av klorparafiner

Isolerruter fra perioden 1965-1975 Isolerruter fra perioden 1975-1990

• Isolerruter etter 1990 - 
− Undersøkelser har vist at flere erstatningsmiddel* brukt for PCB og klorparafiner også er farlig avfall
− Når dagens isolerruter skal kasseres vil disse også mest sannsynlig bli kategorisert som farlig avfall og 

må håndteres deretter



Sanering av isolerglassvinduer

NG Glass Øra
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Karmer



Hva skjer med karm?

• Energigjenvinning
• PCB - leveres Fortum i Danmark. Høytemperaturovn
• Klorparafin – leveres Frevar, energien brukes lokalt på 

Øra/Fredrikstad.



Markedet for isolerruter  

• Det ble årlig installert 1,9 millioner 
isolerruter i perioden 1976-1990, totalt 
28 millioner

• Sammenlignet ble det installert 0,2 
millioner isolerruter per år i perioden 
1965-1975, totalt 2 millioner

• Ca. 8,5 millioner ruter er kassert, ca. 
19,5 millioner ruter gjenstår i norske 
bygg, totalt 800.000 tonn

• Isolerruter har en forventet levetid på 
40-50 år og det er ventet at ca. 
halvparten av gjenstående beholdning 
vil bli kassert de neste 10 årene

• Årlig marked er estimert til 20-40.000 
tonn
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Hva med vinduer etter 1990?

Vinduer produsert med forseglings lim/fug mellom karm og glass som 
inneholder ftalater eller andre miljøskadelige stoffer, herunder 
isocyanater.

➢ Vinduer med ftalater: 1991 – ca. 2003
➢ Restavfall hvis vinduene leveres hele til forbrenning?
➢ Vinduer m andre miljøskadelige stoffer (isocyanater): ca. 2003 og 

senere. 

Begge disse typene håndteres med samme behandlingsmetode som 
klorparafiner



STORT BEHOV FOR GLASS

Takk for oppmerksomheten!



Karmer


