
 

Kan mikroplast i havet reduseres ved å 

involvere lokal industri i avfallsbehandling? 

 

 

 

 

Ocean Plastic Turned into an Opportunity in Circular Economy  

 

http://optoce.no 

 

 

 

 

Norsk utgave 30. april 2020 

  

http://optoce.no/


1. Introduksjon 

 

OPTOCE er en del av det norske 

bistandsprogrammet mot marin forsøpling 

og mikroplast, lansert av Regjeringen i 

2018 og finansiert av Norad. Prosjektet er 

ledet av SINTEF og har en varighet på tre 

år (2019-2021). Bistandsprogrammet skal 

bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1, som 

er at verden innen 2025 skal forhindre, og 

i betydelig grad redusere, alle former for 

havforurensning.  

 

 

2. Problemet 

 

I størrelsesorden 13 million tonn plast 

lekker ut i havene hvert år. Dette vil 

påvirke biodiversitet, økonomi og mulig 

vår egen helse (The State of Plastics, 

2018).  

 

 
 

 

3. Årsak til problemet 

 

Årsaken til dette skyldes først og fremst 

utilstrekkelig avfallshåndtering i 

utviklingsland og fremvoksende 

økonomier, særlig knyttet til store 

elveleier, avfallsfyllinger og industrielle    

"hotspots".  

 

Det er estimert at mer enn 80% av marin 

forsøpling kommer fra landbasert kilder; 

asiatiske land er blant hovedkildene 

(Jambeck et al., 2015). 

 

 

4. Formålet med OPTOCE 

 

OPTOCE er et regionalt prosjekt som har 

som formål å redusere tilsiget av 

mikroplast til havet i utvalgte asiatiske 

land. 

 

 
 

 

Prosjektet skal undersøke hvordan ressurs- 

og energiintensiv industri, som 

sementproduksjon, kan involveres og øke 

behandlingskapasiteten for ikke-

resirkulerbart plastavfall. 

 

Industriens insentiv til å være involvert i 

behandling av plastavfall er først og fremst 

å utnytte energiinnholdet i plastavfallet og 

erstatte kull i deres produksjonsprosess, et 

vinn-vinn-konsept og en av pilarene i 

sirkulær økonomi. 

 

 

5. Partnerland i OPTOCE 

 

Prosjektet omfatter India, Kina, Myanmar, 

Thailand og Vietnam. De fem OPTOCE-

landene har en befolkning på nesten 3 

milliarder mennesker, hvorav halvparten 

bor i kystnære områder eller nær en 

vannvei. 

 

 
 

 

De har det høyeste plastforbruket i verden, 

med en daglig produksjon av plastavfall på 
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anslagsvis 176 000 tonn, eller rundt 64 

millioner tonn i året. 

 

Bare små mengder av dette blir behandlet 

på en miljøvennlig måte - mesteparten blir 

dumpet. 

 

 

6. Hvor blir det av all plasten? 

 

Globalt ble det produsert anslagsvis 8,3 

milliarder tonn plast frem til 2015, hvorav 

6,3 milliarder tonn endte som plastavfall; 

av dette ble kun 9% resirkulert, 12% 

forbrent og 79% dumpet (Geyer et al. 

2017).  

 

Hvis denne trenden fortsetter vil det være 

12 milliarder tonn plastavfall på "avveie" i 

2050 – hvorav store deler vil ende i havet 

som mikroplast. 

 

 
 

 

7. Hva med gjenvinning? 

 

Gjenvinning av plastavfall er det 

foretrukne behandlingsalternativet for 

plastavfall, men ikke alt plastavfall er 

mulig å gjenvinne. Dette kan for eksempel 

komme av at plasten er av lav kvalitet, 

med en blanding av polymertyper og 

tilsetningsstoffer, at den er gjenvunnet 

flere ganger tidligere eller at den er 

forurenset. Etterspørselen etter resirkulert 

plast er i tillegg generelt lav, og 

gjenvinningssektoren har lidd på grunn av 

lave råvarepriser. 

 

Fra et ressursperspektiv er det viktig å 

forhindre deponering eller dumping av 

plastavfall, hvor plast blir omdannet til 

mikroplast og metan på sikt, i stedet for å 

brukes som ressurs. 

 

 
 

 

8. Forbrenning er populært 

 

Å investere i nye avfallsforbrennings-

anlegg er for tiden populært i Asia. 

Avfallsmengdene øker raskt med den 

økonomiske utviklingen, og 

behandlingskapasiteten klarer ikke å holde 

tritt med de enorme mengdene avfall som 

genereres. Deponiene rundt de store 

asiatiske byene begynner å bli fulle, i 

tillegg til at de legger beslag på verdifulle 

landområder som er attraktive for 

utbyggere. 

 

Avfallsforbrenningsanlegg markedsføres 

aggressivt som løsningen på de voksende 

problemene – avfallet kan omdannes til 

elektrisitet!  

 

Forbrenning reduserer avfallsvolumet, 

men vil fremdeles produsere store 

mengder restprodukter som flyve aske og 

bunnaske, som må behandles/deponeres. I 

tillegg introduseres en ekstra utslippskilde, 

ofte i tett befolkede områder.  

 

Slike anlegg er kostbare å bygge og drive, 

og elektrisitetsproduksjonen vil sjeldent 

kunne tilbakebetale 

investeringskostnadene (Mutz et al., 

2017). 

 

I Asia er det normalt regntid halvparten av 

året og forbrenning av vått avfall medfører 

vanskelige driftsforhold og forhøyede 

utslipp. 
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9. Hva med integrerte løsninger som 

Co-prosessering? 

 

Land med sementindustri kan i mange 

tilfeller unngå å bygge dyre forbrennings-

anlegg, ved å benytte avfall som brensel i 

sementproduksjonen i stedet for kull – en 

metode kalt co-prosessering.  

 

Sementovnene er allerede i drift og kan 

bidra til å øke behandlingskapasiteten for 

avfall betydelig. De er vanligvis 

kostnadseffektive og utnytter energien i 

avfallet mye bedre enn 

forbrenningsanlegg, og produserer ikke 

restprodukter som må deponeres.  

 

 
 

 

Sementovner håndterer avfall effektivt og 

co-prosessering i sementovner er nå et 

anerkjent behandlingsalternativ for mange 

typer avfall. 

 

De to sementovnene vi har i Norge 

erstatter 75% av sitt fossile brennstoff med 

avfall, inkludert plast. Dette er 

kostnadseffektivt, ressurseffektivt og 

miljøvennlig sammenlignet med 

forbrenning eller deponering.  

Modern cement kiln

 
 

 

Dette konseptet representerer sirkulær 

økonomi i praksis og innebærer å 

innlemme avfallsbehandling i eksisterende 

industriell produksjon; dvs. mindre behov 

for forbrenningsanlegg og søppelfyllinger 

– og lavere forbruk av fossile brennstoff 

som kull. 

 

En sementovn har mange egenskaper som 

gjør den ideell for avfallsbehandling som 

blant annet høye temperaturer, lang 

oppholdstid, og oksygen-overskudd. 

 

 
 

 

Co-prosessering i sementovner er en 

foretrukket løsning fremfor forbrenning og 

deponering i henhold til det internasjonale 

avfallshierarkiet. 

 

 

10. En vinn-vinn-mulighet? 

 

De fem OPTOCE-landene produserer 75% 

av verdens sement, stål og elektrisk kraft, i 

titusenvis av industribedrifter som bruker 

enorme mengder kull og bidrar med en 

stor andel av verdens klimagassutslipp. 

 

Sementproduksjon i de fem OPTOCE-

landene trenger enorme mengder kull og 
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slipper ut mer enn 1,5 milliarder tonn CO2. 

Ved å erstatte i gjennomsnitt 10-15% av 

dette kullet, kan sementindustrien teoretisk 

håndtere alt plastavfallet som skapes! 

 

Plastavfall inneholder mer energi enn kull; 

å erstatte deler av kullforbruket med ikke-

gjenvinnbart plastavfall representerer en 

vinn-vinn-mulighet til å forhindre at 

plasten havner i havet og til å redusere 

kullforbruket i verdens mest 

energikrevende industri. 

 

Avfallsbehandling i sementovner 

innebærer fullstendig utnyttelse av energi 

og råmaterialer i avfallet, dvs. at behovet 

for ikke-fornybart fossilt brensel og 

jomfruelige råmaterialer reduseres.  

 

Dette vil også bidra til å redusere 

klimagassutslipp sammenlignet med 

deponering, eller å bygge nye 

forbrenningsanlegg som øker det totale 

CO2-utslippet. 

 

 
 

 

I FNs møte om klimaendringer i New 

York 23. september 2019 ble det sagt at 

virkningene av klimaendringene er 

'akselererende'. 

 

"For å stoppe en global temperaturøkning 

på mer enn 20C over pre-industrielle 

nivåer, må ambisjonsnivået tredobles. Og 

for å begrense økningen til 1,5 grader, må 

den multipliseres med fem" sier Petteri 

Taalas fra WMO. 

 

Plastavfall som kan gjenvinnes bør 

gjenvinnes – men det er likevel enorme 

mengder ikke-gjenvinnbart plastavfall på 

avveie i naturen og i havet. Vi må gjøre 

noe nå for å unngå at denne plasten kveler 

oss og planten vår – co-prosessering er en 

vinn-vinn-løsning som er klar til bruk! 

 

 
 

 

11. Pilot demonstrasjoner 

 

Prosjektet skal gjennomføre flere lokale 

demonstrasjonsforsøk for å belyse 

muligheter og begrensninger ved co-

prosessering av ikke-gjenvinnbart 

plastavfall. 

 

Målet er å kvantifisere hvordan 

involvering av privat industri kan bidra til 

å øke behandlingskapasiteten for ikke-

gjenvinnbart plastavfall og forhindre 

marin forsøpling i hvert av land. 

 

Nedenfor vil noen av pilotene i prosjektet 

introduseres. 

 

 

Thailand 

 

Avfallsfyllinger i Thailand inneholder 

opptil 42% plast. Det finnes omtrent 2500 

av disse spredt rundt i landet, som til 

sammen inneholder rundt 190 millioner 

tonn plastavfall. 

 

Vi har inngått en avtale med den nest 

største sementprodusenten i landet som vil 

kunne ta ut og utnytte i størrelsesorden 

100 000 – 250 000 tonn ikke-gjenvinnbart 

plastavfall fra avfallsfyllinger i året og 

benytte det som kullerstatning. 

 

Det er stor interesse for å utnytte ressurser 

i avfallsfyllinger i Asia - prosjektet skal 

forsøke å dokumentere miljøgevinstene 

ved en slik praksis og dele informasjonen 

med andre interesserte. 
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Kina 

 

Yangtse elven i Kina er nedslagsfelt for 

hundrevis millioner mennesker og bringer 

med seg store mengder flytende avfall, 

noe som bl.a. fører til problemer i 

turbinene i verdens største damanlegg (Tre 

Kløfter).  

 

Vi har inngått en avtale med 

sementprodusenten i byen Zigui som 

ligger oppstrøms damanlegget om å 

dokumentere muligheten for å samle inn 

og prosessere i størrelsesorden 100 000 

tonn avfall direkte fra Yangtse elven, 

inkludert store mengder ikke gjenvinnbar 

plast. 

 

Vi har også inngått avtale med BBMG 

sement i Jilin, ved Songhua-elven i Nord-

Øst-Kina. I denne piloten vil vi undersøke 

mulighetene for å bruke plastavfall som 

for eksempel små tapebiter og plasttråder 

fra papirgjenvinning som brensel i 

sementproduksjon. I tillegg vil vi benytte 

ikke-gjenvinnbart plastavfall fra en lokal 

avfallsfylling som skal tømmes på grunn 

av miljøhensyn. 

 

 
 

 

Vietnam 

 

Asiatiske papirfabrikker benytter stort sett 

brukt papir og kartong importert fra 

Europa og Midt Østen i sin produksjon; 

plastlaminert papp og papir utgjør et stort 

avfallsproblem i hele Asia.  

 

Vi har inngått en avtale med Vietnams 

største papirfabrikk, som ligger inntil 

Mekong elven og produserer store 

mengder plastavfall som ikke håndteres. 

Vi skal gjennomføre demonstrasjons-

forsøk i en nærliggende sementfabrikk og 

vurdere om det er mulig å utnytte dette 

plastavfallet på generell basis i sirkulær 

økonomi.  

 

 
 

 

Myanmar 

 

Myanmar har i dag ingen 

behandlingsløsninger for ikke-gjenvinnbar 

plast. Sammen med miljømyndigheter og 

Myanmars største avfallsbedrift skal vi 

gjøre demonstrasjonsforsøk i 

sementfabrikker utenfor Mandalay og 

Yangon og vurdere om plastavfall kan 

håndteres på en miljømessig forsvarlig 

måte ved å involvere sementindustrien. 
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India 

 

I India har vi avtale med miljøministeriet 

MoEFCC om å ta ut plastavfall fra en av 

Indias største avfallsfyllinger, Ghazipur i 

Delhi, og gjennomføre vitenskapelig 

sammenligninger av yteevnen/ 

effektiviteten og miljøgevinsten av å 

erstatte kull i sementindustri, i kraftverk 

og i forbrenningsanlegg.  Resultatene vil 

forhåpentligvis kunne bidra til å bedre 

beslutningsgrunnlaget for fremtidige 

behandlingsløsninger. 

Dette studiet skal kompletteres med en 

evaluering av fremtidig 

avfallsbehandlingsløsninger i delstaten 

Goa. 

 

Vi skal også være med i prosjekter hvor 

mulighetene for å håndtere ikke-

gjenvinnbart plastavfall fra flere større 

byer, som Agra, blir vurdert. 

 

 
 

 

Andre mulige pilot demonstrasjoner 

 

COVID-19 sykehusavfall 

 

I forbindelse med Korona utbruddet viser 

det seg at mengden COVID-19 

sykehusavfall øker betydelig og lokale 

løsninger har utilstrekkelig kapasitet.  I 

Wuhan økte mengden avfall med 600% i 

februar og Kinesiske myndigheter tok 

kontakt med lokal sementindustri for å øke 

behandlingskapasiteten. Fire sementovner 

i Hubei og Yunnan provinsen destruerte til 

sammen 170 000 kg med plastbasert 

sykehusavfall som ansiktsmasker, 

munnbind, verneutstyr osv.  

 

Basel Konvensjonen og FN understeker 

nødvendigheten av å ha på plass 

tilstrekkelig behandlingskapasitet for å 

unngå ytterligere spredning av viruset.  

 

OPTOCE vil om mulig gjennomføre pilot 

demonstrasjoner med COVID-19 

plastbasert sykehusavfall for å belyse 

muligheter og begrensninger ved å benytte 

lokal sementindustri til å destruere slikt 

avfall.  

 

Bromerte flammehemmere 

 

Mange typer plast er tilsatt Bromerte 

flammehemmere. Dette er kjemiske 

forbindelser som vil bli brutt ned veldig 

sakte i miljøet, som vil bli anriket i 

næringskjeden og som har antatte 

helseskadelig effekter på organismer og 

mennesker. Stockholm Konvensjonen for 

POP's ønsker å fase ut disse forbindelsene 

samt å destruere avfall på en miljømessig 

forsvarlig måte. 

 

OPTOCE vil om mulig gjennomføre pilot 

demonstrasjoner med avfall som 

inneholder Bromerte flammehemmere 

eller andre POP'ser for å avdekke 

destruksjonseffektiviteten i sementovner. 

 

 
 

 

Plastbeholdere som inneholder rester av 

plantevernmidler og toksiske 

kjemikalier 

 

Plantevernmidler brukes i enorme 

mengder i landbruket i Asia. Tomme 

plastbeholdere som inneholder rester av 

slike kjemikalier, utgjør et stort 

avfallsproblem og en mulig helsefare, da 
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slike beholdere ofte blir benyttet til å lagre 

matvarer. 

 

OPTOCE vil om mulig gjennomføre pilot 

demonstrasjoner med avfall som 

inneholder Plantevernmidler for å avdekke 

destruksjonseffektiviteten i sementovner. 

 

 

12. Internasjonalt og Akademisk 

samarbeid 

 

For å få til mest mulig synergi har 

OPTOCE samarbeidsavtaler med flere 

internasjonale organisasjoner som arbeider 

med tilstøtende problemstillinger i de fem 

landene. 

 

 
 

 

For å utvikle ny kunnskap og kapasitet på 

feltet, har OPTOCE igangsatt et 

akademisk samarbeid i partnerlandene. 

Akademiske institusjoner og universiteter 

vil i samarbeid med SINTEF utvikle 

temaer til masteroppgaver som skal gjøre 

et dypdykk i generering og behandling av 

ikke-gjenvinnbart plastavfall i hvert enkelt 

land. Institusjonene og masterstudentene 

vil inngå i en plattform for samarbeid 

initiert og ledet av SINTEF, og legge frem 

sine resultater i det regionale forumet. 

 

 

13. Regionalt forum og Internasjonal 

konferanse 

 

Et av målene til prosjektet er å skape 

kunnskap rundt behandling av ikke-

gjenvinnbart avfall på tvers av 

partnerlandene ved å gjennomføre 

pilotdemonstrasjoner – og lære av disse i 

fellesskap.  

 

Et regionalt forum vil derfor bli avholdt 

årlig i implementeringsfasen til prosjektet, 

hvor alle prosjektpartnere inviteres, samt 

internasjonale eksperter på feltet. I 

forumet vil vi dele erfaringer fra 

pilotdemonstrasjonene og bygge kapasitet 

på feltet. 

 

I forbindelse med det regionale forumet vil 

SINTEF fra 12-13 november 2020 

arrangere "The 1st International 

Conference on Treatment Options for 

Non-Recyclable Plastic Waste" i Bangkok, 

Thailand. Hensikten med konferansen er å 

diskutere erfaringer og forskning rundt 

ulike behandlingsformer for ikke-

gjenvinnbart plastavfall. Mer informasjon 

om deltagelse og innsending av abstrakt 

finnes på: 

 

http://www.int-nrpw-conference.com 

 

 

Kontakt 

 

Dr. Kåre Helge Karstensen, Chief scientist 

and Programme Manger. khk@sintef.no 

 

http://optoce.no 
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