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NOAHs samfunnsoppdrag

Aske fra forbrenning            Industriavfall                  Forurenset jord              Bygg- og riveavfall                   Sedimenter



   Over 250 industrikunder og forbrenningsverk 
 leverer avfall til NOAH hvert år

Ca. 300.000 tonn 
aske fra 

forbrenningsverk

Ca. 150.000 tonn 
industriavfall

Ca. 50.000 tonn avfallssyre fra 
Kronos Titan



Nær alt avfallet stammer fra de nordiske landene
Farlig avfall levert til Langøya i 2016 



NOAH Langøya

Kapasitet til å motta farlig 
uorganisk avfall til sommeren 
2022 – tillatelse gjelder til 2026



Et nasjonalt ansvar



NOAH Langvik

Behandling på Langøya Transport Deponering i Dalen gruver



Myndighetsprosesser og ny løsning 

Juni 2018Nå

Gjennomføring planprogram 
og ferdigstilling av 

konsekvensutredning

Fastsettelse av planprogram 
og utarbeidelse av 

konsekvensutredning

Avklaring av overordnede 
rammebetingelser

og videre planarbeid

Sommeren/høsten 2018

NOAH er forslagstiller, mens staten, gjennom Klima- og miljødepartementet, er 
oppnevnt som ansvarlig myndighet for å fastsette planprogram. 



Vårt løfte til myndighetene

Blir Langvik-løsningen realisert skal vi 
fortsette å utføre samfunnsoppdraget 
vårt slik vi har gjort de siste 25 årene.



Vårt løfte til industrien

Vi er en langsiktig industriell partner 
som legger opp virksomheten vår til å 

eksistere i minst 15 år til.



Vårt løfte til lokalbefolkningen i Brevik

Vi vil ikke etablere vår virksomhet i 
Brevik dersom det ikke er trygt for 

omgivelsene i all fremtid.



 Behandlingsprosessen på Langøya

Syre

Flyveaske

Nøytralisering

Vannbehandling Sjø

Industriavfall

Avvanning Filterkake Til Brevik



Resultatet: Tørt, gassfritt og stabilt produkt



Evighetsperspektivet 

Vi er ikke bekymret for en utlekking på verken 
kort eller veldig lang sikt. Deponiet ligger i en 
kalkstein avsetning som gir en kjemisk nøytral 
til lett basisk miljø.

Forsker og fagansvarlig for deponi, avfall og gruver ved NGI, 
Gudny Okkenhaug til Teknisk Ukeblad i mars 2018.



Prosjektet slik det opprinnelig var tenkt

Transport av ubehandlet farlig avfall ved 
vei- og sjøtransport til mottak, behandling 
og deponering i gruvene



Den nye Langvik-løsningen

Sjøtransport av ferdigbehandlet avfall 
fra Langøya – til mottak og 
deponering i Dalen gruver 

• Ingen biltrafikk i Brevik
• Svært lav risiko – avfallsgipsen 

stabilisert kjemisk og mekanisk
• Ingen ny fabrikk i Brevik, ikke nok 

et «stor-ulykke-anlegg»

→ Brevik-beboerne vil ikke se, 
høre eller lukte aktiviteten



Den lokale motstanden er ikke beskjeden 

Alle bilder fra januar 2018



Teknologiutviklin
g
og gjenvinning



Hva skal til for å lykkes?

• NOAH

• Myndigheter / politikk  

• Teknologibedrifter

• Avfallsprodusenter 

• Miljøorganisasjoner



Vi skal gjenvinne 25 % innen sju år



Utviklingsavdeling i Porsgrunn 
Herøya Industripark - Forskningsparken



Fremtidig løsning - NOAH

Svovelsyre

Nøytralisering

Flyveaske

Filterpresse
Gipsslurry

Filterkake:  Produkt til 
industriell anvendelse

    

Prosessanlegg    
Filtratvann

Verdifulle ressurser og 
Tungmetaller 
  (5-10 vol%)

Gjenvinning av salter

Filtratvann

Ferskvann 

Ressursutnyttelse 
Gjenvinning

Gjenvinning
Deponering

Gips filterkake: 
Farlig Avfall 

    

Renset vann
 til sjø

Industriavfall

Pågående og påkrevd teknologiutvikling 

…, Ge, In, REE, Sb, Va, Sc, W, Ta, Co, Ag, Cr, … 



Mål for teknologiutvikling i NOAH

• Utvikle løsninger og teknologier for trygg behandling av farlig avfall

• Gjenvinne viktige og riktige ressurser  

• Eliminere behov for store deponi for farlig avfall



Deponering eller gjenvinning … 

Det farlige avfallet må håndteres 
på en forsvarlig måte



Takk for 
oppmerksomheten!


