
Langøya 
- infrastruktur for rene verdikjeder



300.000 tonn aske, 200.000 m3 syre og 

100.000 tonn industriavfall

Langøya behandler 1 million tonn avfall hvert år



Stabilisert uorganisk avfall som byggende masser
Strengt kontrollert prosess ufarliggjør avfall



Nasjonal kapasitet
-og tung lokal aktør

• 200 norske industrikunder har levert til Langøya

• Kritisk for 75 aktive industrikunder

• 17 av 20 norske forbrenningsanlegg

• Møter Norges internasjonale forpliktelser

• Samfunnskritisk rolle gjennom pandemien

• NOAH sysselsetter 125 i Holmestrand

• Fra fagarbeidere til kompetansearbeidsplasser

• Tungt kompetansemiljø

• Handler fra 250 lokale bedrifter

• Innkjøp for 300MNOK / år i Norge
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• Åpen grundlendt kalkmark

• Stedegne masser

• Topptettingen skal motstå vær, 

vind, klima, setninger og bruk

• Strenge krav fra Miljødirektorat 

Gjenskaper Langøyas 
vegetasjon og økologi



Gjenoppretting av artsmangfold

• Sjeldne, kresne arter spres over et avsluttet deponi 

• Samarbeid med kommune og statsforvalter

Flueblomst Vårmarihand BlåbringebærRødflangre Stor stjernetistel



Langøya – allerede en perle i Oslofjorden 
830 mål friluftsområde



• Miljødirektoratet ba NOAH 

vurdere løsninger for 

forlenget mottak av 

uorganisk farlig avfall

Langøya
Del av norsk infrastruktur



Naturfaglige vurderinger er grunnlaget

Prosessen

• NOAH har kvalifisert forbedring av prosessen

• Tunge fagmiljøer vurderer miljørisiko

• Miljødirektoratet konkluderer

Konklusjon fra NGIs miljørisikoanalyse

• Miljøpåvirkning tilsvarer ordinært avfall

• Ingen økt miljørisiko

• Ingen endring i avslutningstidspunktet for deponidriften

• Restaureringen av friluftsområdene følger opprinnelig plan



… men tung trafikk gjennom Holmestrand 
El-ferjer fra Moss i samarbeid med Asko medio 2023



Løsning etterspurt av Miljødirektoratet.

Søknad sendt.

Hva skjedde så?





Tillatelse ble innvilget av Miljødirektoratet februar ‘23

NOAH søker om byggetillatelse for  av-vanningsanlegg

Kommunen vedtar midlertidig forbud mot tiltak

NOAH og Statsforvalter påklager vedtaket

Kommunaldepartementet behandler nå klagen



Konsekvens av byggestopp

• Norge uten tilstrekkelig mottakskapasitet for 

uorganisk farlig avfall

• Norsk Industri uten mottakskapasitet for 

restfraksjoner

• Tap av 100 arbeidsplasser lokalt

• Fagarbeidere, kompetansemiljø, salgsapparat

• Betydelig redusert lokale innkjøp 

• Ferdigstilling av friluftsområdene - ihht krav

• Utvikling av gjenvinningsløsninger stanses



Hva nå?

• Kommunaldepartementet behandler klagen

• Prosjektet er klar til fysisk byggestart

• God relasjon til Holmestrands befolkning

• Vårt mål er videreutvikling mot gjenvinningsløsning & 

redusert deponibehov



Gjenvinningsprosjekter

• Gjenvinning av 70 000 tonn

salter fra aske

RESALT

• Carbon Capture and 

Utilisation  

• CO2-negativ verdikjede

CARBONTEC

• Industrisyre til f.eks. 

gipsplater

ASKEPOTT



FoU prosjekter
Samarbeid mellom industri & 
akademia

• ASKEPOTT med NTNU, Resitech, Boliden etc

• RESALT. Vellykket gjenvinning av salter. Samarbeid 

med Innovyn og Yara.

• CARBONTECH – flyveaskebehandling med CO2

• Aske som tilslag i sement/betong

• Bunnaske – bindemiddel i betong med Oslo 

kommune, Aaltvedt Betong, Unicon og Sintef



Langøya etter 2030
Gjenvinningsindustri & naturperle

830 mål friluftsområde

Kompetansemiljø for gjenvinning og sirkulære løsninger 

Gjenvinning og produksjon av sekundære produkter



Sikre og sirkulære verdikjeder

KOMPETANSE ANSVARLIGHET MOT



Langøya –et naturrestaureringsprosjekt
830 mål blir restaurert til friluftsformål

Bildene er konseptskisser


