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Høringssvar- ekspertutvalgets rapport om farlig avfall 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Porsgrunn kommune er enig i vurderingene til ekspertutvalget om farlig avfall vedrørende 
deponilokaliteter, og i vurderingen om at staten ikke bør arbeide videre for en 
deponiløsning i Brevik.  

2. Porsgrunn kommune ønsker å påpeke at Dalen gruver er uegnet for deponi for farlig avfall, 
først og fremst på grunn av nærheten til befolkningen i Brevik.  

3. Porsgrunn kommune oppfordrer Staten til å etablere en nasjonal avfallsplan for farlig avfall. 
 

 
Vedlegg:  
Høringsbrev fra klima- og miljødepartementet 
Ekspertrapport om farlig avfall utarbeidet av Miljødirektoratet 
 
Referanser i saken 
Vedtak i Bystyret den 05.03.2015, sak 18/15 
Vedtak i formannskapet den 26.05.2016, sak 30/16 
Vedtak i Bystyret den 08.02.2018, sak 1/18 
 
Bakgrunn 
Regjeringen oppnevnte i april i år et ekspertutvalg med mandat å vurdere hvordan mengden farlig 
avfall i Norge kan reduseres, og hvordan fremtidige løsninger for behandling av farlig avfall kan 
sikres. Utvalget overleverte sin rapport til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen 4. november 2019. 

Den 15. november ble det avholdt et møte til utvalgets rapport. I tillegg til flere innspill etterspurte 
flere aktører på møtet en formell høring av rapporten. Klima- og miljødepartementet bestemte 
derfor at ekspertutvalgets rapport om farlig avfall skulle sendes på høring. 
 
Saksfremstilling 
Rapporten fremsetter anbefalinger om økt gjenvinning og ressursutnyttelse av farlig avfall, hvordan 
en behandlingsløsning for farlig avfall kan sikres når dagens deponi på Langøya er fullt og 
overgangsløsninger dersom det ikke lykkes å etablere avfallsdeponi i tide. Utvalget vurderer at det 
er potensial for vesentlig reduksjon av farlig avfall frem mot 2035, dersom det fastlegges ambisiøse 
nasjonale mål for avfallsreduksjon og forutsatt at et bredt spekter virkemidler iverksettes. På kort 
sikt anslås avfallsmengdene å forbli på dagens nivå, så fremt Kronos Titan ikke finner andre 
løsninger for sin svovelsyre og dagens import av flyveaske fortsetter som del av 
behandlingsløsningen. 
 
Utvalget konkluderer ikke med hva som vil være beste sted for et nytt deponi, men mener staten 
ikke bør arbeide videre for en deponiløsning i Brevik. Utvalget mener også det er viktig at staten 
vurderer mulige overgangsløsninger hvis et nytt deponi ikke er klart i tide, herunder muligheter for 
eksport. 
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Sentrale premisser for regjeringen er at Norge som hovedregel ikke skal basere sin behandling av 
farlig avfall på eksport. Dagens politikk med at forurenser skal betale skal også legges til grunn i 
det videre arbeidet med å sikre ny behandlingskapasitet for farlig avfall. Statens rolle skal ikke 
innebære økte utgifter for det offentlige. 
 
Rådmannens vurdering 
Porsgrunn kommune støtter arbeidet som er gjort med utarbeidelse av ekspertrapporten om farlig 
avfall. Rapporten bidrar til økt kunnskap og belyser muligheter og strategier for ulike veivalg til en 
mer bærekraftig utvikling av behandlingen av farlig avfall. Økt ressursutnyttelse og reduserte 
mengder farlig avfall vil ikke bare redusere miljøbelastningen fra det farlige avfallet som oppstår, 
men kunne stimulere til innovasjon, økt verdiskaping og konkurransekraft for norsk industri og i 
avfallssektoren. Valg av deponiløsning for det som blir igjen av farlig avfall, må lokaliseres på 
områder som er sikre og trygge for liv, helse og natur. 
 
Konklusjon 
Rådmannen innstiller derfor på at Porsgrunn kommune tar rapporten til orientering. Det innstilles 
også på at Porsgrunn kommune igjen påpeker at Brevik er uegnet som deponi for lagring av farlig 
avfall, og at det må lages en nasjonal avfallsplan for farlig avfall som grunnlag for kommende 
prosesser og vedtak.  
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Rådmannens innstilling: 
 

1. Porsgrunn kommune er enig i vurderingene til ekspertutvalget om farlig avfall 
vedrørende deponilokaliteter, og i vurderingen om at staten ikke bør arbeide videre 
for en deponiløsning i Brevik.  

2. Porsgrunn kommune ønsker å påpeke at Dalen gruver er uegnet for deponi for farlig 
avfall, først og fremst på grunn av nærheten til befolkningen i Brevik.  

3. Porsgrunn kommune oppfordrer Staten til å etablere en nasjonal avfallsplan for farlig 
avfall. 
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Møtebehandling 
Janicke Andreassen fremmet forslag til nytt punkt 4: 
Porsgrunn kommune anmoder staten til å kreve rensing av avfall, produsert av bedrifter som 
krever deponering, samt å vurdere tilskuddsmidler til de bedrifter som har omfattende 
investeringsbehov av renseteknologi 
 
Votering 
Rådmannens innstilling, med Janicke Andreassens forslag til nytt punkt 4 enst vedtatt 
 
Formannskapets vedtak/innstilling  
 

1. Porsgrunn kommune er enig i vurderingene til ekspertutvalget om farlig avfall 
vedrørende deponilokaliteter, og i vurderingen om at staten ikke bør arbeide videre 
for en deponiløsning i Brevik.  

2. Porsgrunn kommune ønsker å påpeke at Dalen gruver er uegnet for deponi for farlig 
avfall, først og fremst på grunn av nærheten til befolkningen i Brevik.  

3. Porsgrunn kommune oppfordrer Staten til å etablere en nasjonal avfallsplan for farlig 
avfall. 

4. Porsgrunn kommune anmoder staten til å kreve rensing av avfall, produsert av 
bedrifter som krever deponering, samt å vurdere tilskuddsmidler til de bedrifter som 
har omfattende investeringsbehov av renseteknologi 
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