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HØRINGSSVAR FOR KU I DALEN GRUVER I BREVIK 

  

Gruvene ligger under hus og eiendommer, jordbruksområder og ikke minst 

Eidangerfjorden. 

  

Det må være en menneskrett at vi ikke får fylt gift under våre hus og eiendommer. 

  

  

Når skal Staten ta sitt ansvar å få på plass en lov om avfallshåndtering, rensing og 

resirkulering langt vekk fra der folk bor. 

Dette kan ikke overlates til en privat aktør som bare tenker på intekter til egen vinning. 

  

Dette avfallet inneholder så mye farlige komponenter at det kan være fare for gassing, 

eksplosjoner og annen forgiftning samt brann. Ingen kan svare på hva avfallet 

inneholder. Dersom det skulle oppstå brann vil ikke brannvesenet kunne gjøre noe. Dette 

er bekreftet. Giftig gass og røyk vil da sive ut fra gruvene som ikke er tette.  

Vi har jo sett hvordan det kan gå når det blir bygd hus på gamle avfallsplasser hvor 

gassen kommer opp i husene. Skremmende for mennesker, dyr og natur. 

  

KU er et bestillingsverk fra Noah. 

Fagpersoner stiller spørsmål som ikke er besvart og folkehelsa er ikke tatt med. 

Heller ikke faren for alle hus og hjem, skoler og sykehjem som ligger over gruvene. 

Det er en psykisk belastning når dette drar ut over flere år. Nå må staten komme på 

banen. 

Ta folkehelsa på alvor. 

  

Hvordan kan Staten tillate Noah og innføre store mengder giftig avfall uten resirkulering 

og rensing fra flere steder i Europa? 

  

Gruvene er ikke tette. Avgasser blir ført ut av gruvene i div. avløp. Vann fra sjø og 

overvann renner inn i gruvene. Dette må pumpes ut. Hva inneholder dette vannet? Blir 

det renset?  

Vi vil ha en ren Eidangerfjord. 

  

Vedr. ny havn Langvik-prosjektet ved Kongkleiv. 

Vi må også tenke på Naturen, jakt  og fiske i fjorden. Særlig laksen som har sin vandring 

i Brevikstrømmen og Frierfjorden. Dette må da være noe for Fylkesmannen, 

fylkeskommunen, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Statens Naturoppsyn. 

  

Porsgrunn kommune har sagt nei til deponi. Jeg forstår ikke at departementet kan 

overstyre og ta fra Porsgrunn kommune planmyndighet i denne saken. 

  

Noah og Bellona har ikke troverdighet i Porsgrunn og Grenland. 
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