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Deres ref.; 19/4280 – Høringsuttalelse,  rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall - 
fra Folkeaksjonen Redd Eidangerfjorden. 
 
Folkeaksjonen Redd Eidangerfjorden, (RE) startet i august 2000 og er en frivillig organisasjon av 
fastboende, (ca15 000 mennesker som sogner til fjorden i vel 2 km avstand) og hytte-eiere (ca 2000 
hytter, hvorav hyttelag med ca 1000 oppsittere har vært tilsluttet RE.   
 
Organisasjonen har vært aktiv ved samtlige større plan- og inngrepssaker ved Eidangerfjorden de 
siste 20 år, som spørsmålet om utvidelse av Brevik havn til stor containerhavn like mot Heistad 
sentrum, videre spørsmålet om E-18-brualternativ over fjorden, spørsmålet om fjordbunntildekning md 
sand pga dioxin belastning, spørsmålet om land-strøm ved Breviksterminalen, NOAH Brevik/Renors 
mottaksanlegg for organisk avfall mv. 
 
Eidangerfjorden som er del av Grenlandsfjordene, en sårbar terskelfjord, ca 12 km lang, der det 
fortsatt er visse kostholds restriksjoner på grunn av tidligere tilførsler av miljøgifter.  
 
Folkeaksjonen Redd Eidangerfjorden motsetter seg derfor bestemt at Dalen gruver skal 
kunne benyttes som deponi for uorganisk farlig avfall eller annet avfall.   
Det kan ikke oppnås tilstrekkelige skilleavstander til tett bebyggelse (både fast bosetning 
og fritidsbebyggelse).  
Gruvene har betydelig innlekking av salt- og ferskvann. Det er etter vårt skjønn stor 
risiko for vannkontakt med evt. avfall, og risiko for overtrykk ut mot fjorden via 
sprekker, i en  
etter- drifts-situasjon.  
 
I følge Avfallsrammedirektivet, artikkel 13 (dansk oversettelse) skal det ikke på noen 
måte skapes ny risiko for helse og miljø ved større nyanlegg for avfall.  
  
Vi viser også til de stående intensjoner for en av Norges mest vellykkede 
handlingsprogram på miljøområdet, Miljøpakke Grenland, - om at de samlede 
miljøbelastninger og utslipp ikke skal økes. Dette er et knippe målsetninger som - 
komponent for komponent - må voktes over, og der slike uoversiktlige planer og tenkte 
inngrep ville ligge som en mare over befolkningen med sin nære fjord - i tiår, for ikke å si 
hundrevis av år framover.  
  
Vi slutter oss til Ekspertutvalgets råd om at det såkalte Breviksalternativet ekskluderes, 
og det snarest mulig.  
Vi ber også om at Norges nye 6-års-rullering av nasjonal avfallsplan innfører 
lokaliseringsretningslinjer for slike anlegg, i samsvar med internasjonale planregler og 
doms-fortolkninger.  
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Svein I. Meyer 
Fung. sakskontakt i deponisaken Brevik/Heistad 
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