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Glencore Manganese Norway AS, 
ved adm. dir. Bjørn Ugedal

Miljøteknikk 
Terrateam AS 
(MTT), 

ved daglig leder 
Jens Rønning

1. 2015 er det året med størst akti-
vitet i MTT. Aldri før har det vært 
tatt imot og behandlet mer avfall.  
Samtidig så er det gjort en stor jobb 
med å oppgradere hele anlegget i 
bedriften.

2. Vi forventer at 2016 blir volum-
messig på samme nivå som 2015. 
Som følge av at vi har en betydelig 
omsetning mot olje-/gassmarkedet 
så blir det spesielt spennende å følge 
utviklingen i oljepris og utviklingen 
i aktivitet i dette markedet.

3. Vi ser på mange muligheter for å 
utvikle bedriften videre. Som følge 
av den offensive satsing Mo Industri- 
park AS har innenfor miljøsiden 
ligger det mange muligheter for oss. 
Her ligger det en gjensidig mulighet 
ved at MTT styrker MIP AS sine mu-
ligheter gjennom vår unike prosess 
for behandling og deponering av 
avfall fra industrien. 

1. For Glencore Manganese Norway 
AS har vi lagt bak oss et godt driftsår. 
Prosessforbedringer oppnådd gjennom 
systematisk forbedringsarbeid de seneste 
årene har gitt oss en god plattform drifts-
messig med generelt gode driftsresultat. 
Miljø- 
prestasjonen til bedriften bedres grad-
vis, både med tanke på utslipp til luft 
og vann. Også det endelige punktum 
for lukkingen av deponi 2.1 er satt, hvor 
resultatet er bra med så godt som elimi-
nerte utslipp av miljøgifter fra sigevannet 
i deponiet. Hva angår sikkerhet og skader 
har vi lagt bak oss et nytt år uten skader 
på egne ansatte, men et par alvorlige hen-
delser med innleide firma har gjort at vi 
øker fokuset på innleide samarbeidspart-
nere mht sikkerhet og har utviklet bedre 
systemer for å ivareta dette. I Glencore 
skal vi ivareta sikkerhet og velvære for 
våre innleide ressurser i like stor grad 
som for våre egne ansatte. 

2. 2016 blir et spennende år for Glencore. 
Foruten fokuset på sikkerhet, vil bedriften 
motta revidert utslippstillatelse med    

skjerpede krav til miljøprestasjonen. 
Dette er et resultat av en lengre prosess 
sammen med Miljødirektoratet og andre 
verk i samme bransje som oss. Vi har tro 
på at den nye utslippstillatelsen vil føre 
til at Glencore vil befeste sin stilling som 
et av verdens reneste verk i sin bransje! I 
2016 vil vi også gjennomføre prosjektet 
med ombyggingen av vår gamle Ovn 1. 
Prosjektet vil ha gjennomføringsfase fra 
september til november og føre til at vi 
får realisert vårt mål om en energigevinst 
tilsvarende 30 GWH per år! Dette blir en 
milepæl for oss og vil gi oss et grønnere 
produkt samtidig som verket styrker sin 
konkurransekraft utad.

3. Foruten prosjektet med Ovn 1 vil 
Glencore jobbe videre med å se på mulig-
heter for resirkulering av våre biproduk-
ter, jobbe frem og gjennomføre tiltak som 
vil føre til lavere energiforbruk og bedre 
energiut- nyttelse ved bedriften. Vi har 
også en del forbedringer med hensyn til 
indre miljø som vi forventer vil gi effekt i 
løpet av 2016.


