
 

Oslo, 02.01.06

Kommentarer til rehabiliteringsplan for Langøya

Norges Naturvernforbund takker for invitasjon til å kommentere NOAH Holding AS’ 
rehabiliteringsplan for Langøya og beklager at vi ikke har vært i stand til å sende våre 
kommentarer tidligere.

Nedenfor følger supplement til høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Vestfold (datert 
15.12.05): 

Naturvernforbundet forventer at NOAH Holding AS vil møte mange praktiske utfordringer 
ettersom rehabiliteringen skrider fram og skal tilfredsstille fremtidig gjeldene lovverk og 
miljøkrav frem mot 2035. I lys av dette, mangler rehabiliteringsplanen visjoner for 
fremtidig kunnskap om tekniske løsninger og miljøkrav. Både de samfunnsmessige og de 
bedriftsøkonomiske forutsetningene i planen vil høyst sannsynlig endre seg frem mot 
2035 (jf. endringer i håndteringen av miljøaspekter ved tilsvarende virksomhet fra 1970 
frem til i dag). Planen bør derfor ha elementer i seg som sikrer at NOAH Holding AS til 
enhver tid styrer etter de miljømessig riktige forutsetningene. 

Det er særlig under målsetning og rammebetingelser at vi finner at planen er for 
konservativ og låst til dagens regime av lovverk om miljøkrav. For eksempel kan 
utlekking fra kilder som i dag ikke er vel definert være en fremtidig utfordring, som følge 
av manglende kunnskap om den type masser som i dag anlegges i deponiene eller 
tekniske forhold ved konstruksjoner som skal forsegle forurensningen. 

I planen bør det inngå målsetning om hvordan NOAH vil revidere rehabiliteringsplanen 
fortløpende med tanke på:

• Til enhver tid akseptabelt utslipp av miljøgifter frem mot og etter 2035.

• Til enhver til best tilgjenglig kunnskap om sikring av deponier og behandling av 
avrenning.

• Til enhver tid best tilgjenglig kunnskap om miljømessig riktig håndtering av 
forurenset masse.

Vi håper dette supplementet kan tas til etterretning, til tross for at det ikke ble levert 
innen utløpet av forlenget frist for uttalelse.

Vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Marte O. Kittilsen (sign.)
Rådgiver
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