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Dalen gruve for behandlet uorganisk farlig avfall 
 
Det må være lovlig og i alle fall høyst nødvendig å påpeke som kun en person, å gi sitt 
personlige uttrykk for hva man mener er et utsagn av sunn fornuft i denne saken et uttrykk for 
alvorlige bekymringer. 
 
Derfor dette høring innspillet. 
Med vennlig hilsen, 
Ivar Dahl Larsen, 
3950 Brevik. 
 

Man ligger våken om natta, tankene svirrer i ens hode, nærmest natt etter natt, 
måned etter måned, år etter år. Grubler på hvordan og hva som må gjøres for å 
stoppe galskapen ett firma og en stat prøver å påføre oss av fremtidige problemer. 
Jeg tror at de fleste som bryr seg om akkurat dette i Grenland og Brevik, har det slik  

 

«Hvis det er farlig skal det ikke deponeres i Brevik sa Erna i sin tid.» 

Brevik er best egnet sa Ellen Hambro, lederen i Miljødirektoratet, i 2015 før noen 
form for undersøkelse var foretatt. Hun har også vært med på å la Noah importere 
mer og mer farlig avfall som flyve aske, gjennom mange år. En import som ikke er 
nødvendig. 

 

Statsminister Erna Solberg sa i sin tid, at hvis dette viser seg å være farlig, skal det 
ikke deponeres i Brevik. Men vi snakker jo om farlig avfallsbehandling Erna Solberg. 
Avfallet er klassifisert som farlig avfall, av ditt departement og 
miljødirektoratet. Da skal det ikke deponeres i Brevik.. Du sa det jo selv og Egil 
Solheim i Noah, er mest redd for ukontrollerte gasseksplosjoner i gruvene under 
byen Brevik. Er ikke det farlig da? 



I mer enn fire (4) år har vi kjempet mot denne galskapen hvor også Porsgrunn 
kommune sa nei til dette som planmyndighet. Mange kjemper sammen med oss nå 
for å hindre en slik galskap, hele Telemark fylke og Larvik kommune med. 

Allikevel har Erna Solberg og hennes departement sagt at denne private importen til 
Gjelsten og hans Noah, er et nasjonalt ansvar. Av den grunn og mening fratok de 
Porsgrunn kommune planmyndigheten og fortsatte prosessen som nå har resultert i 
en konsekvensutredning utført i løpet av en kalender måned. En KU utført av Noah 
selv, med hjelp av Multiconsult som ikke er eksperter på farlig avfallsdeponering i 
gruver som lekker. 

 Ingen er det, fordi det aldri har vært gjort før. Ingen simulering kan utføres, 
som gir svar på hva det kan avstedkomme i et tusenårs perspektiv. Men vi vet 
allerede nå, at denne samlede massen av giftige stoffer vil løse seg opp i 
vannet som renner inn og ut av gruvene fra sjøen og inn fra oven. Denne 
giftige filterkaken Noah hevder ikke er farlig lenger, uten bevis for dette og 
som vi ikke vet eksakt hva inneholder. 

Dette sier Erna Solberg vår statsminister, er et nasjonalt ansvar. Så uansvarlig kan 
vår statsminister som skal tjene landet på beste måte, uttale seg. 

Er det et nasjonalt ansvar, å importere millioner tonn farlig giftig avfall for så å grave 
det ned? Det er ikke tenkt å lagres der for senere å hente det opp igjen. Det kan aldri 
gjøres. 

Et avfall som ved gravlegging i dypet av sjøen vil løse seg opp, en diffusjon vil 
oppstå, og giften vil drepe alt liv i sjøen, fiskernes livsgrunnlag og naturen omkring. 
Det vi ikke vet, er hvor lang tid det vil ta før dette begynner å skje. 

Så skal altså en måneds skrivebord undersøkelse på bakgrunn av Noah sine tidligere 
undersøkelser i 2014-2015 danne grunnlag for at dette ikke er farlig, som de 
konkluderer med i sin siste «utredning» og som nå er ute på høring. 

«Mål 4.2: Utslepp av helse- og miljøfarlege stoff skal stanses. Det er en positiv 
utvikling å stanse utslipp av miljøgifter, men det er likevel ikke tilstrekkelig til at vi kan 
si at målet vil nås i 2020, sier Ellen Hambro i miljødirektoratet. Selv om mengden 
farlig avfall øker i Norge, går det aller meste av avfallet til forsvarlig behandling. I 
2016 ble 98 prosent av det farlige avfallet håndtert forsvarlig.» 

Hvordan kan Ellen Hambro si dette? Da har vi jo bare to (2) % igjen. Fantastisk, selv 
om hun ikke tror at de to prosentene som gjenstår vil oppnås innen 2020. Hva slags 
sludder er dette? Hun har jo uttalt seg før på høyst sviktende grunnlag. 

Hvordan kan ansvarlige mennesker som vår statsminister, vår klima og miljøminister, 
sistnevnte som var totalt imot et deponi i Brevik før han ble minister, kjempe side om 
side med et privat konsern som Gjelsten og hans Noah for en slik prosess? Det har 
aldri skjedd før, at staten har gjort noe lignende!  

Det er helt unødvendig å gå i flere detaljer om gruvenes beskaffenhet og egnethet, 
som Norges fremste eksperter hevder å med rette, ikke er egnet. Fordi Erna Solberg 



har uttalt, «er dette farlig ( og det er jo farlig avfall ), så skal det ikke deponeres i 
Brevik.»  

Hvorfor har vi da denne høringen Erna Solberg.? Vi snakker jo om og vet at dette er 
farlig avfall med dets tungmetaller og dioksiner mm. Det er et nasjonalt ansvar å 
stoppe denne galskapen som folket i Brevik først og fremst har lidd under. Et psykisk 
press i mer en fire år. Dette er en form for manipulering av folks fremtid og sikkerhet, 
med den usikkerheten som har ligget i denne prosessen i så mange år. En hver 
psykolog vil kunne verifisere dette. Det er simpelt hen et lovbrudd og en skam, av 
statsministeren, departementene og miljødirektoratet å fortsette denne prosessen. En 
skam og dette må stoppes nå! 

Ivar Dahl Larsen, idl agency, 3950 Brevik. 

 

 

 

 

 
 


