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En miljøbedrift med et langsiktig samfunnsoppdrag

• NOAHs visjon er å skape sikre løsninger 
for en renere fremtid

• Vi tar farlige stoffer som oppstår i 
samfunnet ut av naturens kretsløp på 
en trygg måte

• NOAH arbeider målrettet med forskning 
og utvikling for å nyttiggjøre og gjenvinne
mer av det avfallet vi behandler



Økte mengder farlig avfall i samfunnet 
- Mulighet eller utfordring? 

Utviklingen i mengden farlig avfall i Norge sammenlignet med befolkningsvekst og BNP fra 2003-2017, kilde: SSB



Forurensningsloven § 2.4

[Avfall] … skal gjenvinnes, fortrinnsvis ved at 
det forberedes til ombruk eller 
materialgjenvinnes, med mindre gjenvinning 
ikke er berettiget ut fra en avveining av 
miljøhensyn, ressurshensyn og økonomiske 
forhold.

Ressurshensynet Miljøgifthensynet

I «miljø-hierarkiet» er deponering den sikreste måten å hindre 
at miljøgifter kommer ut i kretsløpet



Det sirkulære samfunnet 
- Står vi som bransje ved et veiskille?

Regjeringen - april 2019

➢ Nedsetter et ekspertutvalg om farlig avfall
Regjeringen setter ned et utvalg som skal vurdere hvordan mengden farlig avfall i  
Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall 
kan sikres

Miljødirektoratet - juni 2019

➢ Farlig avfall – vurdering av reduksjon og gjenvinning
Teknologiutvikling kan muliggjøre å materialgjenvinne noe mer farlig avfall, men det    
vil uansett være betydelig behov for deponering eller forbrenning 



Farlig avfall i fremtiden
- Trygg håndtering først

• Færre miljøgifter i produksjon

• Økt levetid på produkter

• Økt sortering og materialgjenvinning

• Økt bruk av sekundær produkter 
som ressurs (ombruk)

• Økt gjenvinning fra farlig avfall



Farlig avfall
- Hvorfor gjenvinning?

Hvorfor 
gjenvinning?

Redde knappe ressurser

Profitt

«Please» politikere

Lage gode miljørapporter

2017 CRMs (27)
Antimony Fluorspar LREEs Phosphorus

Baryte Gallium Magnesium Scandium

Beryllium Germanium Natural graphite Silicon metal

Bismuth Hafnium Natural rubber Tantalum

Borate Helium Niobium Tungsten

Cobalt HREEs PGMs Vanadium

Coking coal Indium Phosphate rock

Verdier, CSR, prinsipper

Redusere deponibehovet Omdømme
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Aspekter for å vurdere godheten av en metode

Farlig avfalls 
behandlingsmetode

Hva er  fortsatt deponibehov

Ressursbalansen (+ og -),
miljø / klima- avtrykk

Industriell modenhet, 
økonomi

Miljøsikkerhet, hvor blir det av 
miljøgiftene, er metoden trygg?



NOAH jobber aktivt med forskning og utvikling

Gjenvinning av salt fra 
flyveaske

Bruk av CO2 fra 
industrirøykgass til 

behandling av flyveaske

Separasjon av tung-
metaller fra flyveaske

Energigjenvinning av 
katodeavfall fra 

aluminiumsindustrien



Gjenvinning og ressursutnyttelse

❖ Teknisk gjennomførbart

❖ Er tid- og ressurskrevende

❖ Høye kostnader, særlig i tidlig-fase

❖ Fordrer verdikjedetenkning og industriell samhandling

❖ Fotavtrykket må fremdeles kartlegges

❖ Fortsatt deponibehov i overskuelig framtid


