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Høringssvar — Deponi for farlig avfall i  Brevik, Porsgrunn

Medvirkning

Et mulig deponi i Brevik handler om fremtiden til våre barn og unge i Grenland — til evig tid.

Deres stemme er overhode ikke hørt. De leser ikke aviser og følger med i debattene i dag.

Kampen foregår på arenaer de ikke deltar i før det er for sent.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i Plan og bygningsloven (Pbl.) forutsetter delaktighet i
viktige beslutninger, høringer og planprogram. Deponi i gruvene under Brevik er sak av stor betydning
for dagens unge. Et deponi vil kunne påvirke barn/unge i Porsgrunn og i de omkringliggende
kommunene for all fremtid.

I artikkel 12 i FNs Barnekonvensjon som Norge har ratifisert 8. januar 1991, har barn/unge rett til å si
sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle.

En trygg oppvekst og fremtid handler om delaktighet i viktige beslutninger. Våre barn og unge har
ikke vært delaktige i den prosess politikere og byråkrater har kjørt i deponikampen. Dette må være
brudd på våre menneskerettigheter, og en vurdering (og en dom) i Menneskerettighetsdomstolen i
Strassburg vil muligens være veien videre dersom det mot all sunn fornuft skulle bli et vedtak om
deponi i Brevik.

Selv om et konsulentselskap har fått i oppgave å utrede påvirkning av barn og unge, og har kommet
til den konklusjon at det ikke vil påvirke disse for fremtiden er dette langt fra godt nok for nåværende
og fremtidens innbyggere i Porsgrunn.

Trafikksikkerhet

lområdet bor og ferdes mange barn og unge, også til og fra skole. Med økt frakt av farlig avfall med,

vil barn/unge få en farligere skolevei.

Selv med nye planer for deponi, med havn i Frierfjorden, vil mye av avfallet som skal deponeres i
gruvene bli fraktet på biler. Dette vil også være utfordrende i forhold til trafikksikkerhet. Veiene i
nærheten av Norcem, Brevik har vist seg vinter etter vinter å være utfordrende.

Fremtiden

Fremtidige generasjoner, altså dagens unge, har krav på å vokse opp i et trygt miljø. Å få et anlegg
med potensiell gass og eksplosjonsfa re rett ved (ca. 300 meter fra nybygde Brevik oppvekstsenter)
er selvsagt helt utenkelig. Internasjonale normer setter også krav til at slik virksomhet minimum skal
ligge 1-3 kilometer unna befolkningen.

Vi bor ved kysten, våre barn og unge skal trygt kunne bruke skjærgården, bade, fiske og spise det de
kan få fra sjøen her de vokser opp. Et deponi vil med tiden med stor sannsynlighet lekke miljøgifter
som bly, kvikksølv, kadmium, arsenikk, sink osv ut i fjorden. Vi vet at dette er kreftfremkallende, kan
skade nervesystemet til mennesker. Det er sSElVfØlB€llE helt uakseptabelt at våre unge får ødelagt Sin
fremtid i Grenland på denne måten.



Skal  våre unge ønske seg tilbake til Grenland etter utdannelse, eller når de har etablert familie i
fremtiden, må hjemplassen være attraktiv. Grenlands omdømme vil bli skadet ved etableringen av et
deponi — og vil kanskje frarøve våre unge lysten til å flytte "hjem igjen". Dette er skadelig for våre
unge og for regionen som helhet.

NOAH prøver å si at avfallet som skal deponeres, er helt ufarlig. Da kan jeg ikke skjønne at dette må
legges i gruvene under Brevik. Det burde da bety at det kunne plasseres hvor som helst der det er
fysisk plass.

Konklusjon:

Porsgrunn kommune har, spesielt i de siste 25 årene, prøvd å ta våre yngste innbyggere på alvor.
Kommunens politikere har tydelig sagt fra hva de mener om saken. Nei til deponi! Dette er selvsagt
også på vegne av nåværende og kommende barn og unge i Porsgrunn.

Til tross for at et konsulentselskap har utredet konsekvensene for barn og unge, og mener det er
trygt, menerjeg at dette vil være et stort svik fra storsamfunnet å opprette et deponi midt under
Brevik og i tillegg med stor fare for at det i fremtiden kan lekke ut giftstoffer til Eidangerfjorden.

Fremtiden i Porsgrunn er våre barn og unge,  IKKE  et deponi som kan forringe deres mulighet til å leve
et trygt og godt liv i vår kommune.

På vegne av barn og unge
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