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Langøya, en ressurs for samfunnet gjennom 
over 100 år – og for fremtiden



Nær alt avfallet stammer fra de nordiske landene
Ca. 250 kunder trenger en løsning
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Farlig avfall levert til Langøya i 2017 



Lovverk og rammer farlig avfall 

• Avfallsforskriften (EU)
• Omhandler blant annet hva som er farlig avfall, krav til behandling og deponering

• Basel konvensjonen (FN) om farlig avfall og hvert lands kapasiteter
• Norge er tilsluttet Basel konvensjonen og har forpliktelser iht denne

• Nordisk Ministererklæring om farlig avfall
• De nordiske landene samarbeider om kapasiteter/spesialisering og Norge har forpliktelser etter denne

• Avfallsstrategien 2013 (EUs krav om en nasjonal avfallsplan)

Staten har forpliktelser internasjonalt og nasjonalt



Eksport og import av meldepliktig avfall
(Kilde: Miljødirektoratet)

340.000 tonn 
(sum OA+FA NOAH)



NOAHs behandlingsprosess - Langøya
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NOAHs løsning er BAT



Boliden KobberMalm

Ilmenittmalm

TiO2, viktig ingrediens i 
overflatebelegg som forlenger 
levetiden til konstruksjoner 
som f. eks. skip og hus

Resirkulert skrapjern

Svovelsyre

NOAH

Kronos 
Titan

Frevar
Energi

Svovelsyre

Jernsulfat

Kemira

Avløpsrenseanlegg

Avvannet slam 
benyttes som 
jordforbedring 
av lokale bønder

Flygeaske

Husholdnings
avfall

CO2 negativ nøytralisert 
gips som benyttes som 
byggemateriale

Produksjonen av en elbil krever 
3 ganger mer kobber enn en bensindrevet bil

Fjernvarme 
til boliger

Et eksempel på industriell sirkulær økonomi

Jernsulfat



Det sirkulære 
samfunnet,  
teknologier



Forurensningsloven § 2

[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



Jordens stoffer, forsyningsrisiko, sårbarhet

Det er ingen av de 27 råvareressursene som finnes i farlig avfall



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



NOAH jobber aktivt med forskning og utvikling

Bruk av CO2 fra 
industrirøykgass til 

behandling av flyveaske

Gjenvinning av salt fra 
flyveaske

Separasjon av tung-
metaller fra flyveaske

Energigjenvinning av 
katodeavfall fra 

aluminiumsindustrien



Behandling av flyveaske, framtidige muligheter 

To store og kompetente teknologimiljøer i Norge konkluderer likt: det er dessverre 
mange år fram til gjenvinningsløsninger basert på EU og norsk lovgivning kan være 
industrielt tilgjengelig. Dersom metodene lykkes, vil det bli vesentlig mer kostbart
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Filterkake:  Produkt til 
industriell anvendelse

Prosessanlegg    
Filtratvann

Verdifulle ressurser og 
Tungmetaller 

(5-10 vol%)
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Gips filterkake: 
Farlig Avfall 

Renset vann
til sjø

Industriavfall

Pågående og påkrevd teknologiutvikling 

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

NOAH jobber aktivt med FOU for å utvikle nye 
behandlingsløsninger for farlig uorganisk avfall



NOAHs 
Langvik konsept



Brevik konsekvensutredning
Anerkjente norske fagmiljøer står bak konklusjonene



KU: Dalen gruve godt egnet som fremtidig deponi



Prosjektet i Brevik slik det opprinnelig var tenkt



Den nye Langvik-løsningen



Hvor farlig er filterkaka?

«Filterkaken» er Langviks eneste sluttprodukt
Hvis filterkaka ikke er farlig – hva er egentlig problemet?



Hva kan lekke ut fra deponiet?

Vannet fra filterkaka laker ut  
mindre tungmetaller enn 

grenseverdiene i 
drikkevannsforskriften  

Utslippene til Eidangerfjorden vil 
være meget lave sammenliknet 

med dagens utslipp i samme fjord
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*Utslipp fra Knardalstrand renseanlegg i Porsgrunn Kommune.



Innholdet er mindre farlig enn vi tror…
Fra ulike HMS datablad:

Fareklasse:
 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
 H412 Skadelig – med 

langtidsvirkning i vann

Fareklasse:
 H315 Irriterer huden
 H319   Gir alvorlig øyeirritasjon 
 H412 Skadelig – med 

langtidsvirkning i vann

Fareklasse:
 H226 Brannfarlig væske og damp.
 H304 Kan være dødelig ved svelging 

om det kommer ned i luftveiene
 H315 Irriterer huden.
 H332 Farlig ved innånding.
 H351 Mistenkes for å kunne 

forårsake kreft.
 H373 Kan forårsake organskader ved 

langvarig/gjentatt eksponering.
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, 

for liv i vann.



Eidangerfjorden blir renere med Langvik

• Det forurensede gruvevannet sendes i dag 
direkte til sjø uten rensing.

• NOAHs foreslåtte tiltak vil medføre at alt 
gruvevann som skal til sjø blir renset.

Utlekkingen fra deponiet vil være så liten at resultatet er at 
sjøen vil tilføres mindre forurensning etter NOAHs etablering



Det vil være trygt å bo i Brevik – også etter Langvik 

En uønsket hendelse med eksplosjon i gruvene grunnet hydrogengass vil ikke medføre gruvekollaps! 



NOAHs løfter hvis Langvik blir godkjent

Vi vil bare etablere vår 
virksomhet i Brevik dersom 
det er trygt for omgivelsene 
i all fremtid.

Vi skal fortsette å utføre 
samfunns - oppdraget med 
samme profesjonalitet som i 
de siste 25 årene og med sterk 
orientering mot en 
bærekraftig framtid.

Vi skal være en langsiktig, 
miljøorientert og 
framtidsrettet industriell 
partner, som skal sikre 
kapasitet og de beste 
behandlings-løsningene.

Brevik Myndighetene Industrien



Spørsmål og 
diskusjon


