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Høringssvar 
 
Konsekvensutredning av deponi i Dalen gruve for behandlet uorganisk farlig 
avfall 
 
Jeg overlater til fagpersoner og andre faginstanser å uttale seg om faktagrunnlaget.  
Det jeg derimot ønsker å si i denne sammenheng er at jeg trodde en KU skulle gi svar 
og kunnskap. 
For meg virker det helt usannsynlig at KLD kan støtte seg til kunnskap utarbeidet i 
denne KU en? 
Det er ingen faktagrunnlag her man kan knagge en beslutning opp imot, og de fleste 
utredningene i KU en er jo heller ikke ferdige. 
Man sitter altså igjen med en hel rekke delrapporter som skal svares opp etter at 
NOAH evt. Får anledning til å iverksette sine planer. 
Dette er jo svært useriøst, og en slik utredning ville vel i de fleste sammenhenger bli 
klubbet ned. 
 
Men jeg må som lokalpolitiker i nabo kommunen Bamble si at jeg i denne svært 
viktige miljøsaken er i villrede. 
Jeg trodde jo storting, regjering og i særdeleshet Klima og miljødepartementet (KLD) 
skulle ivareta innbyggernes helse, miljø og sikkerhet? 
Er ikke rart at mange i Porsgrunn, Grenland og Telemark stiller spørsmål rundt KLD 
s håndtering av denne saken. 
Først står tidligere minister i KLD Ellen Hambro frem og og sier at flere rapporter 
sier at Brevik er det beste alternativet. 
Når man etterspør innsynsretten til disse dokumentene får man først etter år med 
masing tilbakemelding fra KLD om at disse dokumentene finnes ikke? 
Når man spør KLD hvilken lovhjemmel de lener seg imot når de tillater NOAH å 
gjennomføre en KU av Dalen gruver i Brevik, etter at Porsgrunn kommune som 
planmyndighet har sagt nei, har de ingen svar? 
KLD gir altså uttrykk for at deponisaken er en ikke-sak inntil man i departementet 
har bestemt seg for et ja eller nei? 
 
En slik håndtering viser dessverre at norske myndigheter viser seg å ikke være så 
langt borte fra regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med. 



 

 

 
Man trenger ingen KU til å fortelle oss at alt som blir deponert i Dalen gruver vil til 
evig tif sive ut i Eidangerforden og forurense hele rekreasjonsområdet fra Brevik og 
nedover mot Kristiansand og Sørlandet.  
Det er stor gjennomstrømming av både ferskvann og saltvann i dagens gruveganger, 
og denne gjennomstrømmingen vil ikke avta når deponiet er fullt, og fylles med vann. 
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