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Att: Byråkrater som ivrer for deponi i Brevik, statsråd Ola Elvestuen, statsminister Erna Solberg 
 
I går hadde vi en stor markering mot deponi i Brevik. 2 - 3000 mennesker møtte opp for å vise, jeg vil 
si, avsky for det dere jobber for å realisere.  
 
Hvordan er det mulig at Staten forhandler, og dermed favoriserer, en privat aktør i denne saken? Så 
vidt jeg vet for første gang i Norges historie. Et det dette som heter korrupsjon ?  
 
Multiconsult har utarbeidet en konsekvensutredning på oppdrag fra NOHA A/S. Hvor pålitelig er den? 
Er det det som heter å sette bukken til havresekken? 
 
Hvorfor vil ikke Norge, som ønsker å være et foregangsland, gjenvinne i stedet for å putte dritten i et 
hull i jorda og risikere menneskers helse og miljø? 
Det er nok å nevne IoW Process og Sveits.  
 
Hvorfor velger dere ikke Raudsand i Nesset som vil ha deponi, og som har teknologien? For lite 
lønnsomt for herr Gjelsten? 
 
Hvorfor kan ikke Kronos Titan i Norge gjenvinne som morselskapet gjør? 
 
Er det en  riktig avgjørelse av den norske stat å ta imot tonnevis av farlig avfall hvert år for at en 
privat aktør skal bli enda rikere? Og i og med det ikke er noen fare forbundet med dette, som dere 
sier, så kan dere jo deponere hvor som helst. Gjerne i nærhet av Bygdø Alle.  
 
Porsgrunn og Grenland har blomstret de siste årene etter at gammel industri har ryddet opp etter 
seg. Vi vil ikke tilbake til de tider som var, men det er dit dere gjerne vil ha oss. Det viktigste er 
imidlertid nærheten til bosettingen, til skoler, barnehager, sykehjem. Eksplosjonsfaren har Egil 
Solheim i deponimøte 10.1.2918 selv vedgått han er redd for!! 
 
Har dere egentlig lest rapporter fra fagfolk i Grenland ? På meg virker det som det er disse som sitter 
på fagkunnskapen, kjemiingeniører, geologer osv. Vi har også en anestesiolog som har vist til stor 
kreftfare blant folk som er bosatt i nærheten av deponier av denne typen.  
 
Har dere tenkt over hva dere driver med? Har dere tenkt over at dere forringer verdien av boligene 
våre? At neppe noen, verken private eller bedrifter ønsker å etablere seg her? 
 
At det har blitt knapp tid før deponiet på Langøya er fullt, er ikke vårt problem. Det skyldes i tilfelle 
sommel fra deres side. Ansvaret er deres, ikke vårt. 
 
Jeg er 67 år, mor og bestemor og jeg har bodd i Porsgrunn i hele mitt liv, med små avbrudd i Bærum 
og Bergen. Jeg tilbringer mye tid med båt i Eidangerfjordenen hver sommer og jeg ønsker at mine 
barn og barnebarn skal fortsette å leve trygt og ha like stor glede av idyllen både i byen og på fjorden 
som jeg har hatt.  
 
Hvis deponiet blir en realitet håper jeg at ingen i Grenland eller Vestfold noen gang stemmer på 
Høyre eller Venstre mer. Elvestuen er en løgner, men det er Erna som til syvende og sist har ansvaret. 
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