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Strategisk plattform

• Vår visjon er å skape sikre løsninger for en renere fremtid. 

• Selskapets misjon er å ta farlige stoffer som oppstår i 
samfunnet ut av naturens kretsløp. 

• NOAH arbeider målrettet for å hele tiden gjenvinne mer av 
det avfallet vi behandler.
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NOAH – En ledende miljøbedrift
• NOAH er et av Nordens ledende kompetansemiljøer for uskadeliggjøring av farlig, uorganisk 

avfall

• Vi behandler avfall med opphav både hos forbrukerne og fra industriproduksjon. I tillegg er vi 
engasjert i opprydding av forurensede sjø- og landområder

• Det mottas årlig 800 000 tonn avfall hvorav halvparten er klassifisert som farlig

• NOAH Drifter Langøya utenfor Holmestrand og har startet utviklingen av ny deponikapasitet i 
Norcems gruver i Brevik

Ansatte : 75
Omsetning : MNOK 570
Eier : Gjelsten Holding AS
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Våre virksomhetsområder i dag

Aske fra forbrenning Industriavfall                  Forurenset jord              Bygg- og riveavfall                Sedimenter
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NOAHs Behandlingsprosess
Langøya
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EUs nye sirkulære økonomistrategi
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Viktigste mål

• Avfallsminimering – hindre at avfall oppstår

Avfallsindustriens utfordringer

Fra avfall til ressurs

• Avfall skal bli en ressurs som skal inngå i et kretsløp

• Avfallsbransjen skal i mye større grad regnes som en leverandør av råvarer

Energiutnyttelse

• Når gjenvinning av avfall ikke lenger er praktisk eller økonomisk mulig, så skal 
avfall benyttes som energikilde 
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Utfordringer og dilemmaer ved gjenvinning
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Risiko

• Ikke alt avfall bør eller skal gjenvinnes, eks. kadmium, bly og kvikksølv

• Risiko for resirkulering av farlige stoffer vil begrense bruken

• Skadelige stoffer kan oppstå ved prosessering

Livssyklusanalyser/-betraktninger

• Miljøregnskapet ved gjenvinning må være akseptabelt

• Behovet for ressurser som gjenvinnes må være reelt

Om
NOAH



Forutsetninger for behandling av farlig avfall

Robuste behandlingsanlegg
• Avfall har svært varierende sammensetning og endres over tid

• Nye avfallsfraksjoner oppstår som følge av teknologisk utvikling

For å lykkes, er følgende faktorer sentrale
• Bred og tung kjemikompetanse

• Driftskompetanse og et produserende anlegg som kan brukes til testing

• HMS-kompetanse 

• Forståelse av bransjen og fremtidig avfallssammensetning 

• Kunnskap om myndighetenes rammebetingelser

• Samarbeid med industriaktører
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Gjenvinning av katodeavfall fra aluminiumsindustrien
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1st cut: Karbonmateriale
2nd cut: Ildfaststein og isolasjonsstein 
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Gjenvinning av katodeavfall fra aluminiumsindustrien
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Karbonmateriale – 1st cut
• Testforsøk gjennomført hos Rockwool i Tyskland viser karbonmaterialet kan erstatte kull i prosessen for å 

framstille isolasjonsmateriale
• Materialet må knuses og siktes – HMS-utfordringer
• For hvert tonn kull som erstattes med 1st cut, reduseres CO2-utslippene

med ca. 1,5-2 tonn CO2 (Bergfald Miljørådgivere)
• Bidrar til å fase ut kull

Ildfaststein og isolasjonsstein – 2nd cut
• 2nd cut kan erstatte tilslag av Al2O3 og SiO2 i sementindustrien
• Cyanider destrueres/oksideres i klinkerovnen
• Planer å få testet dette ut i løpet av 2018
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Saltgjenvinning fra flyveaske
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• Flyveaske inneholder opp mot 30 % salter

• De største fraksjonene er CaCl2, KCl og NaCl

• KCl kan benyttes som råstoff i produksjon 
av fullgjødsel

• NaCl og CaCl2 benyttes i dag som veisalt

• Mulig å skille saltene ved trinnvis inndamping
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Saltgjenvinning fra flyveaske
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• Testforsøk i liten skala viser at saltene møter 
spesifikasjonene for veisalt

• Må søke om End-of-waste-status 
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Sinkgjenvinning fra flyveaske
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• Flyveaske inneholder ca. 1,5 % sink

• Potensiale for å utvinne 3 000 - 4 000 tonn sink pr år

• Det produseres ca. 160 000 tonn sink i Norge pr år

• Det finnes flere etablerte teknologier på markedet, men felles for alle er høye kostnader

• To prosjekter i gang:
• Samarbeid med Universitetet i Oslo for småskalaforsøk

• Ny teknologi testes ut med et norsk selskap i pilotskala
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CO2-fangst i flyveaske
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Gjennomført testforsøk gjennom 2015 og 2016 med Norcems røykgass i Brevik

Prosjektet er støttet av Gassnova gjennom Climitprogrammet
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CO2-fangst i flyveaske
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• Reaktorkapasitet på ca. 10 000 tonn flyveaske pr år 

• Ett tonn flyveaske kan fange ca. 75 kg CO2

• «Barnesykdommer» er fjernet – robust anlegg 

• Startet arbeidet med å patentere reaktoren

• Utlaking er lav
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CO2-fangst i flyveaske

• Planlegger oppskalering i 2017 

• Kapasitet på ca. 50 000 tonn flyveaske pr år

• Tilsvarer den årlige produksjonen av flyveaske i Norge

• Ser på muligheten til å benytte spillvarmen i røykgassen til å inndampe salt

• Vil også gjennomføre tester med andre avfallsfraksjoner med høyt kalkinnhold

• Ett evt. fullskalanalegg med kapasitet på 500 000 flyveaske kan fange ca. 35 000 – 40 000 tonn 
CO2
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• Over 20 års kompetanse i selskapet innen regelverksforståelse, prosess, kjemi og logistikk

• Egen enhet som jobber med forretningsutvikling – fokus på gjenvinning av avfallsfraksjoner

• NOAHs brede kompetanse gjør selskapet i stand til vurdering av et bredt spekter av prosjekter

Nye forretningsområder

Teknologi Kommersielt

Logistikk Regelverk
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Takk for oppmerksomheten!

mbj@noah.no
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