Referat fra dialogsmøte med Skoger Øst 30.03.2022
V/styring og eierdirektør Trond Julin
Eierstrategi og verdivurdering av Lindum AS:






Rådmannen har startet eierstrategisk arbeid med ekstern bistand og i samarbeid med
Lindum AS
Rådmannen utarbeider ny eierstrategi
Lindum AS gjennomfører verdivurdering av selskapet som grunnlag for anbefaling om
strategiske muligheter og videre utvikling av selskapet
Samlet utredningsarbeid planlegges ferdigstilt tidlig høst 2022
Politisk sak til kommunestyret høsten 2022 om ny eierstrategi og strategiske muligheter for
Lindum AS

Informasjon om Lindum v/Direktør Pål Smits
Virksomheten i Drammen:













Mottak og behandling av forurensede masser. Gjenvinning av det som er/blir rent
Mottak og behandling av bygge- og riveavfall (trevirke, betong m.m.)
Mottak og behandling av oljeholdig slam
Mottak og behandling av avløpsslam fra avløpsrenseanleggene i regionen. Biogass-/
biogjødselanlegg og jordproduksjon
Mottak og forbehandling av matavfall. Prosessering av substrat
Deponering av masser/avfall som ikke kan gjenvinnes
Forvaltning/etterdrift av deponiet som ble etablert tidlig på 60-tallet
Sigevannsbehandling
FoU-virksomhet med bl.a. pyrolyse og biokullproduksjon
Utleie av areal til Norsk Gjenvinning for mottak, grovsortering og omlasting avfall
Utleie av areal til RfD for drift av gjenvinningsstasjon
Tilrettelegging for ny virksomhet innen gjenvinning og sirkulær økonomi

Kommuneplanens samfunnsdel
4.2 Klima og miljøvennlig utvikling
Hovedmål: Drammen skal bli Norges grønneste kommune - et sirkulært og klimarobust
lavutslippssamfunn der det er naturlig å velge miljøvennlig.
4.3 Omstillingsdyktig næringsliv
Hovedmål: Drammen er et næringssentrum

Nasjonale føringer:
Statsforvalteren i Oslo og Viken har kommet med sine forventninger til kommunal arealforvaltning
for 2021:
Masseforvaltning
Stort utbyggingspress og mange store infrastrukturprosjekter fører til mye flytting av masser. Dette
har en rekke negative forhold knyttet til seg. Myndigheter og private aktører må samarbeide for å få
til en bærekraftig ressurs- og arealforvaltning på dette saksfeltet, og hindre forurensning. Det er
behov for en felles forståelse og praktisering av relevant lovverk og til en enhetlig bruk av begreper.
Massehåndtering, inkludert endelig disponering må være en del av den tidlige planprosessen. Det
bør i utbyggingsprosjekter vurderes krav om å utrede massebalansen, og å vurdere plangrep som
redusere masseoverskuddet. Overskuddsmasser bør, om mulig, brukes til gjenvinning framfor å
legges i deponi. Vi anbefaler at kommunene før de planlegger massedisponering får en oversikt over
prosjekter med massebehov i regionen.

Behov for deponi og virksomhet:





Man må ha et deponi for å kunne utvikle samfunnet med sikker håndtering av forurensede
masser og tyngre bygge-/anleggsavfall fra utbygging av bl.a. tidligere industriområder til
infrastruktur (vei/bane), boliger, næring, sykehus m.m.
Må kunne sortere og gjenvinne ressurser og deponere det som ikke kan
gjenvinnes/gjenbrukes fram til man har løsninger for dette.
Alt kan ikke gjenvinnes og noe må derfor deponeres på en forsvarlig, trygg og sikker måte.

Hva oppnås i tillegg:







Ivaretar etterdrift av gammelt deponi (fra tidlig 60-tall).
Rydde opp i gammelt sigevannsnett og rense vann slik at utslippene reduseres
Kobling med eksisterende infrastruktur, virksomhet, kompetanse
Etablering av nye og større landbruksarealer.
Begynner i syd og fyller opp nordover slik at områder kan frigjøres til landbruk etter hvert
Frigjør arealer på dagens deponi til andre aktiviteter innen sirkulær økonomi
Involvere grunneierne i videre prosess

Dialog etter presentasjon:





Det ble poengtert at Lindum jobber etter det politikerne vedtar.
Nærutvalget er opptatt av hva slags eierskap man egentlig skal ha.
Nærutvalget er opptatt av at naboer blir hørt og tas med i beslutninger
Det er en stor bekymring rundt hva som skjer med matjord.

Lenker til tema:
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