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Konsekvensutredning for deponi i Brevik. Høringsuttalelse. 
 
NOAH har laget en konsekvensutredning (KU) for deponi av farlig uorganisk avfall i Brevik 
med høringsfrist 17.10.2018. KU’en konkluderer med at Norcemgruvene er et egnet sted for 
slik deponering.  
 
Vi registrerer at regjeringen lar et privat firma, NOAH AS, som er klart inhabil i saken, 
utreder og driver fram denne saken stikk i strid med lokale demokratiske vedtak.  
 
Naturvernforbundet i Grenland har ved flere anledninger gått mot etablering av et slikt deponi 
i Grenland. Dette av flere grunner.  
Det er uhørt å plassere mange mill. tonn farlig avfall under etablerte boligområder i en by, 
med alle de ulemper dette fører med seg, og der langtidsvirkninger av sjøvannslekkasjer og 
gassutslipp og ytterligere forurensning av fjordene våre ikke kan utelukkes.  
I EU er det krav til minsteavstand fra slike deponier til bebyggelse, noe NOAH AS lukker 
øynene for i dette tilfellet.  
Her samler man store mengder flyve-aske fra europeiske kullkraftverk og blander det med 
like store mengder uorganisk industriavfall uten tanke på at man i et moderne og oppegående 
samfunn bør satse på sirkulærøkonomi, gjenvinning og god ressursbruk.  
 
Vi vil minne om hva Norges Naturvernforbund uttalte på sitt landsmøte i november 2015: 
«Naturvernforbundet krever en offentlig styrt, fullgod nasjonal plan for lagring av uorganisk 
industriavfall. Planen må se på mulighetene for minimering, gjenvinning av farlig uorganisk 
avfall og finne fram til en akseptabel lokalisering av et deponi der det også tas hensyn til 
miljøsikkerhet og en tilstrekkelig avstand til bebyggelse og sårbar natur.» 
 
Hvorfor kjører regjeringen videre med denne saken som om ingenting har skjedd? Betyr det 
ikke noe hva Grenlands befolkning mener om denne saken? Betyr det ikke noe at kommunens 
øverste politiske ledelse har sagt nei. Betyr det ikke noe at en av landets største frivillige 
organisasjoner, Norges Naturvernforbund, har betenkeligheter, en organisasjon som innehar 
langt mer relevant og uegennyttig ekspertise enn et selskap som har økonomisk fortjeneste 
som sitt fremste mål?  

 



Naturvernforbundet i Grenland ønsker ikke at privat-økonomisk vinning skal vinne fram i 
denne saken.  Vi håper på vegne av innbyggerne i Grenland og i særdeleshet innbyggerne i 
Brevik, og på vegne av våre etterkommere, at vi nå klarer å etablere og utvikle et samfunn 
som er godt både for oss som lever i dag, og for de som kommer etter oss.  
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Naturvernforbundet i Grenland 
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