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Jeg velger å også sende mitt leserbrev til Østlandsposten i Larvik, som ble lagt ut på 

deres nettside den 26. april 2018, som et høringsinnspill mot planene om deponi for 

farlig avfall i Brevik i Telemark.  

NEI TIL NYTT GIFTDEPONI 

Larvik kan kanskje føles i trygg avstand fra Brevik, et av stedene som vurderes som 
nytt deponisted for farlig avfall. Tonn på tonn farlig avfall vil bli lagret i kalksteins-
gruveganger under Larviks nabofjord om Miljødirektoratet får det som de vil. 
Kalkstein og larvikitt er to veldig forskjellige bergarter! Regjeringen og ansatte i 
Klima- og Miljødepartementet og Miljødirektoratet jobber – sammen med 
søppelhåndterings-firmaet NOAH – med utgangspunkt i premisset "Norge må ha et 
nytt deponi for farlig avfall". Men må vi det? Dette premisset har blitt slukt helt og 
utygd av media og de fleste, som om det er fakta hugget inn i en steinblokk av en 
mer solid bergart enn kalkstein. Langøya i Oslofjorden fylles opp med farlig avfall fra 
Norge og utlandet av NOAH. Kalksteins-gruvegangene under Brevik og omegn 
- inkludert Eidangerfjorden, som er en fjordarm i Langesundsfjorden - er forslaget til 
nytt sted for lagring av farlig avfall. Det importeres og eksporteres farlig avfall. Jeg 
mener at hvert land må ta seg av sitt eget farlige avfall, og også sørge for at 
mengden er på det absolutte minimum. «NOAH planlegger etableringen av et nytt 
deponi for de neste tiårene og har valgt gruvene i Brevik.» (noah.no) 
Miljødirektoratet har også valgt Brevik. Tekst og bilder på NOAH`s nettside gir 
helhetlig et inntrykk av at dette er noe som skal skje. Som en plan av Egon Olsen i 
Olsenbanden så er alt «timet» og tilrettelagt. Men imponerende planer kan stoppes! 
Hvem eier gruvegangene? Norcem eies av et tysk aksjeselskap. 250 kilometer med 
gruveganger skapt av Norcem sementfabrikk har plass til gigantiske mengder gift, og 
går under andres eiendom... NOAH fremstiller seg som en miljøhelt i dagens 
forbrukersamfunn. Ja, i dagens system av industri, import, privatforbruk og søppel - i 
den ressurs-sløsende og forurensende tidsalder vi lever i - gjør de en viktig jobb. 
Men dette såkalte moderne samfunnet er allerede umoderne! Verdens forbruk kan 
ikke fortsette som i dag. Over 70 norske bedrifter leverer sitt farlige avfall til NOAH, 
deriblant en aluminiums-produsent. Hver nye rull med aluminiumsfolie produsert 
betyr at mer farlig avfall må lagres et sted! Alt av glass- og metallemballasje skulle 
vært pantbart og gjenbrukbart i sin eksisterende form. Det nåværende opplegget for 
produksjon, import, emballasje, handel, reklame, oppføring av bygg og mange andre 
områder i samfunnet befinner seg på kalksteins-stupet nå. Mye må gjøres mer 
miljøvennlig. At Norge skal fortsette med å oppmuntre andre land til å utsette å finne 
miljøvennlige alternativ, ved å tilby deponiplass for deres farlige avfall i Norge, er 
komplett uakseptabelt! Både import og eksport av farlig avfall må opphøre! Hvert 
produkt som importeres til Norge må også ses på for å vurdere viktigheten. Mye er 
rett og slett varer som aldri vil bli solgt. Hvert eneste produkt som direkte eller 



indirekte medfører farlig avfall må ses på, for å vurdere hvor viktig det egentlig er, 
og om det eventuelt finnes et miljøvennlig alternativ. Fabrikken Kronos Titan i 
Fredrikstad forsyner store deler av verden med et produkt som gir ekstra hvitt papir 
og plastikk, blant annet, og gir oss farlig avfall. Den titanhvite fargen fra Østfold blir 
veldig dyrekjøpt på så mange måter - for oss som lever nå, og for alle generasjoner 
etter oss. Vi må anstrenge oss til det ytterste slik at industri og miljøvennlighet kan 
kombineres bedre. For næringslivet i Norge kan ikke fortsette å fungere som i dag, 
det må skje forandringer. Vi må gjøre alt for at det ikke skal behøves et nytt 
deponisted i det hele tatt! Dårlige idèer fra makthavere kan stoppes før skade er 
skjedd om nok mennesker sier i fra. Hvis Norges befolkning ikke nå kjapt våkner opp 
og protesterer kommer Regjeringen til å bestemme seg for hvilket sted på 
Norgeskartet som skal velges for etablering av et nytt deponi for farlig avfall. Og at 
det valget blir Brevik, er mest sannsynlig. Nå må «alle mann på dekk»! Om det er på 
en Colin Archer-skute eller en balsa-flåte... Det haster! Alle som kan gjøre noe, må 
gjøre noe nå! Da kan import av unødvendige produkter som gir farlig avfall - direkte 
eller indirekte - stoppes. Da kan import av avfall til Norge stoppes. Da kan 
unødvendig produksjon innenlands, som fører til farlig avfall, stoppes. Og da kan 
planen om et nytt deponisted i Norge for dette trøbbel-skapende avfallet kastes rett i 
papirgjenvinnings-dunken, der den skulle vært «arkivert» for flere år siden!  
Trine Ruth Larsen 

 


