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• Temperaturøkning på 

mindre enn 20C 

• Nasjonal plan for reduksjon 

av klimagassutlipp

• 40% reduksjon av 

klimagassutslipp 

på innen 2030

• Økt materialgjenvinning 

av avfall

Klimaavtale mellom 

Norge og EU

EUs handlingsplan for 

sirkulær økonomi

Samfunnsdrivere



Status - Biologisk avfall og treavfall

• 1,7 mil. tonn utsortert 

biologisk og treavfall (2017)

• 0,4 mil. tonn biologisk avfall i 

blandet restavfall

45 %

30 %

15 %

10 %

514’ tonn

180’ tonn

259’ tonn

780’ tonn
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Hvorfor er biokull så bra?

• Erstatter fossilt kull

• Brytes langsomt ned

– Karbonlagring i jord

• Plast, organiske miljøgifter destruert 
under produksjon

• Porøst med stor overflate

– Høy vannholdningskapasitet

– Høy bindingskapasitet
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Pyrolyse i Lindums virksomhet
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Norges årlige utslipp av klimagasser er ca. 53 mill. tonn CO2-ekvivalenter. 

Utslipp av klimagasser fra norsk industri

Kilde: https://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/klimagassutslipp-industri/

SiO2 + 2C  = Si + 2CO 

Elkem Si-prosess:
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Elkem i Norge

Seks verk og én kvartsgruve
Silisium- og ferrosilisium-produksjon

Basert på vannkraft
1,1 TWh kraft årlig
300 GWh gjenvinning (+ 275 GWh 
Salten fra 2020) 

2030: Kutte 40% fossile utslipp
Forskning og virkemidler avgjørende

Punktutslipp CO2

1,55 mill. tonn = 
ca. 2,9% av  norske utslipp
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Prosjektet er støttet av Pilot-E midler. 

Prosjektet BioCarMet
Utvikle en bærekraftig verdikjede for industriell produksjon av biokarbon til bruk i metallurgisk industri. 

• Behov: ca. 1 million 

tonn biobaserte råvarer. 

• Potensielle råvarekilder: 

restprodukter fra 

tremekanisk industri, 

GROT, blandingsvirke og 

returvirke.

• Pilot anlegg 

• Omlegging av 

produksjonsprosessen


