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Ønske om møte angående lokalisering av nytt nasjonalt deponi for 

uorganisk farlig avfall 

Det vises til tidligere kontakt angående denne saken, og senest Deres brev av 2. september 2016. 

Det vises også til brev av 4. november 2016 fra Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet 

med vurdering av informasjon fra bl.a. Nesset kommune om etablering av behandlingskapasitet 

for uorganisk farlig avfall. Med bakgrunn i de opplysninger som fremkommer i bl.a. brevet fra 

Miljødirektoratet, ønsker vi å klargjøre og utdype forhold omkring de alternative 

løsningsforslagene.  

Fra Nessets side er vi opptatt av å kunne gi nærmere informasjon om mulighetene for et 

samarbeid med en lokal aktør i regionen som har store mengder overskuddsmasse som i dag 

deponeres i sjøen. Denne overskuddsmassen vil ved vårt alternativ kunne benyttes som en viktig 

komponent i prosesseringen av bl.a. møllestøv/flyveaske før deponering i fjellhall. I tillegg vil et 

samarbeid med samme aktør åpne for å disponere ledig tonnasje for returfrakt på skip som i dag 

benyttes ved eksport av ferdigprodukter fra Møre og Romsdal. 

For Porsgrunn kommunes del er vi særlig opptatt av å synliggjøre den store bekymringen som er i 

lokalbefolkningen, og den store motstanden mot å legge et slikt deponi hit. Dette er en svært 

viktig sak for Porsgrunn kommune.  

Vi har også en bekymring knyttet til Miljødirektoratets vurdering i forhold til hvilke hensyn som blir 

vektlagt i denne prosessen. Vi har hittil sett lite miljøhensyn, men hensynet til kommersielle aktører 

har vært fremtredende. Dette vil vi svært gjerne diskutere med Statsråden. 

Begge kommuner er opptatt av at lovlige kommunale vedtak må respekteres. Vi er bekymret over 

at en stor aktør som NOAH fortsatt ser ut til å ha fokus på å gjennomføre et prosjekt som ikke er 

mulig å gjennomføre. Vi mener det er viktig å få avklart at staten ikke vil initiere en statlig plan. En 

statlig plan på tvers av ønskene til kommune, nabokommuner og grunneiere vil være særdeles 

kompleks og tidkrevende, og vil samtidig i verste fall kunne bremse fremdriften og den 

kommersielle interessen for de prosjektene som faktisk er gjennomførbare ved normale prosesser. 

  



Siden informasjonsmøtet om lokalisering av deponi for farlig avfall som departementet arrangerte i 

Oslo, 30.05.2016, har Porsgrunn og Nesset kommune hatt god kontakt om denne saken. Vi fant 

raskt ut at vi på mange måter har sammenfallende synspunkter ettersom vi på vegne av våre to 

kommuner ønsker at deponiet blir lokalisert i Nesset kommune og ikke i Porsgrunn kommune. 

På dette grunnlag ber vi om et møte med Dem for å kunne fremføre våre synspunkter og drøfte 

alternativer som vil kunne åpne for langsiktige og bærekraftige løsninger når det gjelder 

nødvendig behandlingskapasitet for farlig avfall.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Rolf Jonas Hurlen 

ordfører i Nesset kommune 

 Robin Kåss 

Ordfører i Porsgrunn kommune 

 


