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Oppdrag-  utredning lokaliteter for deponi for farlig avfall  

Norge har et nasjonalt mål som sier at farlig avfall skal tas hånd om og enten gå til 

gjenvinning eller være sikret god nok nasjonal behandlingskapasitet. Norge har også en 

internasjonal forpliktelse etter Baselkonvensjonen om å ha tilstrekkelig nasjonal 

behandlingskapasitet. Det er derfor nødvendig av hensyn til miljø, avfallsbesittere i industri 

og kommuner, samt våre internasjonale forpliktelser og nasjonale mål at vi har en 

formålstjenlig deponikapasitet for uorganisk, farlig avfall i Norge.  

 

Vi har i Norge i dag ikke løsninger for alle typer avfall, men har i praksis et nordisk marked 

for behandling av farlig avfall. NOAH Langøya tar i dag hånd om en vesentlig andel av farlig, 

uorganisk avfall fra Norge, og behandler store mengder flyveaske fra andre nordiske land. 

Asken brukes i dag til å nøytralisere syreholdig avfall fra Kronos Titan. Norge på sin side 

eksporterer betydelige mengder organisk avfall til sluttbehandling i Sverige og Finland.  

 

NOAH Langøya vil etter planen ikke kunne ta imot farlig avfall etter 2026. Det er i dag ikke 

andre norske anlegg som har kapasitet til å ta hånd om den avfallsmengden som NOAH i dag 

behandler. Dersom NOAHs virksomhet opphører uten at ny behandlingskapasitet blir etablert, 

vil mengden farlig avfall til eksport øke vesentlig og Norges bidrag til de fellesnordiske 

behandlingsløsningene bli sterkt redusert.  

 

Det har vist seg vanskelig å få de nødvendige lokale vedtak for å etablere et slikt deponi. Det 

synes derfor nødvendig at staten tar et større ansvar for å kartlegge alternative løsninger. Vi 

ber derfor Miljødirektoratet om å utrede ulike lokaliseringer for et nytt nasjonalt anlegg for 
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mottak av farlig avfall.  En slik utredning vil gi et grunnlag for aktører i markedet som vil påta 

seg ansvar for å etablere og å drive et deponi for farlig avfall.  

 

Så langt det er mulig må utredningen si noe om forventet utvikling i mengder og typer 

uorganisk farlig avfall som forventes å oppstå og gå til sluttbehandling i fremtiden, og hvor i 

landet slikt avfall kommer til å oppstå. I den grad det i utredningsarbeidet framkommer andre 

alternative utnyttelsesmuligheter for deler av dette avfallet er det også relevant.  

 

Utredningen må videre inneholde vurderinger av egnethet for mottak, behandling og 

deponering av de ulike typer uorganisk avfall som kan tenkes å oppstå. Dette inkluderer avfall 

med oppkonsentrert naturlig forekommende radioaktive stoffer.  

 

Vi ber Miljødirektoratet på bakgrunn av disse vurderingene om å gi en anbefaling om egnede 

lokaliteter for et framtidig deponi for uorganisk avfall.  

 

 

Vi ber om at vurderingene oversendes departementet innen 1. mai 2016.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Ida Juell (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Ingvild S.H. Swensen 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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