Håndtering av farlig avfall i Norge!
NOAHs anlegg på Langøya utenfor Holmestrand er fullt i 2024. Anlegget har vært i drift
siden 1989, og har siden da håndtert farlig uorganisk avfall for industrien og samfunnet. I dag
mottar NOAH farlig avfall fra ca. 230 virksomheter innenfor privat og offentlig sektor. Farlig
avfall blir tatt ut av kretsløpet, nøytralisert og lagret på en forsvarlig måte. De har sikret at
Norge tar sitt ansvar i henhold til Baselkonvensjonen, slik at vi håndterer vårt eget avfall. Når
Langøya er full har ikke Norge noe nytt deponi for farlig avfall. Det er kritisk for
virksomheter som er avhengige av et deponi! I dag er alt samlet på ett sted. Konsekvensen
kan bli at vi får 230 individuelle løsninger for håndtering av farlig avfall! På Langøya blir
flyveaske nøytralisert med fortynnet svovelsyre. Iblandet annet farlig avfall blir det dannet en
gips som binder det farlige avfallet. Får ikke forbrenningsanleggene levert flyveaske er det
stopp etter en uke. Avfall kan samles inn i ca. 4 uker før de går over sin konsesjon. Det vil
medføre at det ikke er noe sted å levere avfall. I tillegg vil det få enorme konsekvenser for
industrien som er avhengig av å få levert sitt farlige avfall. Det som blir deponert på Langøya
er verken sjeldne eller verdifulle metaller og mineraler. De er bare farlige. Derfor bør de tas
ut av kretsløpet og deponeres på en forsvarlig måte. Industrien er sitt ansvar bevisst i forhold
til klima og miljø, og har siden slutten av 80-tallet jobbet med å redusere utslipp som påvirker
både klima og miljø. Vi skal ha økt fokus på sirkulærøkonomi og materialgjenvinning, men
vi skal ikke gjenvinne på en måte som gjør at vi øker klima- og miljøpåvirkningene. Det er
heller ingen fornuft i at vi skal gjenvinne svovelsyre som er et ufrivillig biprodukt fra metall,
spesielt kobberproduksjon. Mengdene vil bare øke i takt med det grønne skiftet og
elektrifiseringen av samfunnet. Produksjon av svovelsyre har dessuten nærmest eliminert sur
nedbør. Det svovelet som før gikk ut i atmosfæren blir nå til et produkt som er verdifullt for
industrien og samfunnet. Derfor trenger vi et deponi for farlig avfall slik at vi kan sikre
virksomhetene sikker og trygg håndtering av sitt avfall. Norsk industri er ikke en del av
problemet, det er en del av løsningen!

