Klima- og miljøminister Tine Sundtoft
Miljødirektoratet

Landsmøtet i Naturvernforbundet 6.–8. november 2015 har vedtatt følgende uttalelse:

Norge trenger en fullgod nasjonal plan for deponi av uorganisk
industriavfall
Det pågår nå en prosess i regi av Klima- og miljødepartementet for å finne et alternativ
til lagring av farlig uorganisk industriavfall i Norge. Deponiet på Langøya i Oslofjorden
fylles opp, og de gamle kalksteinsgruvene under Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune
søkes nå framstilt som det eneste alternativet når deponiet på Langøya er fullt. Dette kan
ikke Naturvernforbundet akseptere.
Lokaliseringsprosessen drives fram på en særs kritikkverdig måte. Miljødirektoratet er av
Klima- og miljødepartementet bedt om å utrede lokaliteter for ett stort nasjonalt anlegg
for farlig uorganisk avfall. Det er oppgitt sju lokaliseringskriterier, men uten at nærmiljø
og miljøsikkerhet (blant annet avstand til bosetning og sårbare naturforhold) er med.
Naturvernforbundet er, som en naturlig bidragsyter i denne prosessen, ikke invitert med.
Det samme gjelder andre miljøorganisasjoner. 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.
Naturvernforbundet mener at Norge må ta sin del av ansvaret for håndtering av farlig
avfall som vår industri har vært med på å generere. Dette er et nasjonalt ansvar som
krever at det ikke gjøres forhastede lokaliseringsvalg. Følgelig ber vi om at Klima- og
miljødepartementet trekker oppdraget tilbake og bruker mer tid på
lokaliseringsprosessen. Vi trenger en faglig godt gjennomarbeidet plan for deponi av
uorganisk industriavfall, ikke et forhastet vedtak om å legge det til ett sted, altså Brevik.
En god lokaliseringsprosess vil sikre aksept for hva det endelige stedet for deponi måtte
bli.
Vi er kjent med at kontrollorganet ESA nylig har intervenert mot Norge for mangelfull
saksbehandling i forhold til det internasjonale Rammedirektivet for avfall. Dette
direktivet har i dag status som norsk lov. ESA har etterlyst klare nasjonale veivalg etter
Langøya-deponiets avslutning, innen rammen av en nasjonal plan for farlig avfall. Norges
Naturvernforbundet støtter ESA fullt ut i denne saken.
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