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HØRINGSSVAR TIL 

KONSEKVENSUTREDNING 

FOR MULIG GIFTDEPONI I I 

GRUVENE UNDER BREVIK 

OG HEISTAD. 

 

1. Denne konsekvensutredningen 

har ikke utsagnskraft eller 

legitimitet fordi forslagsstiller 

har utelatt og utsatt for mange 

grunnleggende temaer og 

problemstillinger. 

Bare på de seksti første sidene 

er førti temaer og undertemaer 

utsatt/utelatt. 

2. Det kan se ut til å være 

åpenbare uheldige forbindelser 

til nå mellom staten og 

forslagsstiller. KMD og MD 

bommer fullstendig 

vedrørende nøytralitet i denne 

saken når de påstår at 

prosessen har vært åpen,- og at 

den fremover skal være det. 

Folk som har fulgt prosessen  

nøye gjennom flere år har 

opplevd noe helt annet. 

3. Gassdannelse ville være en 

overhengende fare,- og 

utlekking av gift ville skje i 

lang tid etter at det evnt. 

deponiet er lukket. 

4. Det understrekes at Porsgrunn 

kommune - som rette 

planmyndighet - for lenge 

siden har avvist en eventuell 

lokalisering av et nytt, større 

deponi i Dalen gruver. Hvis 

Regjeringen velger å overse 

dette, ser vi for først gang i 

norsk historie at en Regjering 

overkjører en kommune som er 

rette planmyndighet. 

5. Konsekvensene vedrørende 

videre bruk av 

prosesseringsanlegget på 

Langøya - kombinert med 

videre drift av Norcems gruver 

- er ikke avklart. 

6. NOAH feiler fullstendig ved 

bruk av hovedkonsulent for 

KU. 
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7. KUs utredning av støyforhold 

er svært mangelfull. 

8. NOAH holder en stor mengde 

folk i Telemark for narr når det 

gjelder behandlingen av 

høringsuttalelsene ved 

programhøringen 31.01.2018. 

9. Utredningen av trafikkforhold 

er svært mangelfull. 

10. Føre-var-prinsippet i 

miljøsaker MÅ tas med i denne 

saken: Dersom NOAH skulle 

få tillatelse til oppstart av et 

deponi i Brevik basert på KU-

ens usikre anslag for gassfare 

og forurensning fra deponiet, 

vil dette være grov (og ulovlig) 

forskjellsbehandling hvis ikke 

føre-var-prinsippet blir lagt til 

grunn i den videre 

saksbehandlingen. 

           Konsekvensutredningen og 

mulig videre prosess med den vil 

kunne            bli en KATASTROFE 

FOR BREVIK OG GRENLAND 

dersom den                    resulterer i at 

NOAH får etablere deponi for farlig 

uorganisk avfall i            Norcems 

gruver. Dette er veldig mange 

mennesker klar over. Saken              kan 

derfor eventuelt ta en svært uheldig 

retning som det norske                  

demokratiet vil måtte slite med i lang 

tid framover. 

 

Eva- og Jan Erik Lunde 

 


