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Vedr.: Høringssvar vedr. konsekvensutredning av et mulig deponi for nøytralisert og 
stabilisert uorganisk farlig avfall i Brevik. 

 

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) gir høringsuttalelse til konsekvensutredning av 
mulig deponi for nøytralisert og stabilisert farlig avfall i Brevik. Uttalelsen omhandler 
behovet for behandlings- og deponikapasitet for uorganisk farlig avfall i Norge, og tar 
ikke stilling til plassering på noen av de to stedene som pr. dato synes aktuelle, Brevik 
i Telemark og Nesset i Møre og Romsdal. Vårt budskap er at myndighetene nå snarest 
må gjøre sine beslutninger, slik at det ikke oppstår ytterligere usikkerhet i industrien 
om framtidig behandlingskapasitet.  

__________________________________________________________________________ 

 

De største mengdene av uorganisk farlig avfall framstår som følge av industriprosesser 
påkrevd for å framstille produkter samfunnet og forbrukerne har behov for. Det er av stor 
samfunnsbetydning å sikre behandlings- og deponikapasitet for slikt avfall.     

NFFA henviser til at det nå er gjennomført grundige konsekvensutredninger for begge de 
aktuelle lokasjonene. Vi henstiller derfor Klima- og miljødepartementet om nå å fatte de 
påkrevde beslutninger. Det er flere grunner til at myndighetenes beslutninger haster, bl.a.: 

- I nødvendig tid før dagens løsning er faset ut, trenger produksjonsindustrien å vite at 
det er tilgang til miljøforsvarlige, myndighetsgodkjente behandlings- og 
deponiløsninger for uorganisk farlig avfall. Det er nå usikkerhet i industrien 

- Avfallsforbrenningsanleggene er i samme situasjon som produksjonsindustrien 

- De to aktørene som ønsker å etablere ny behandlingskapasitet har behov for 
avklaring både i forhold til sin egen planlegging, sine ansatte, kunder og 
forretningsforbindelse for øvrig 

- De berørte lokalsamfunnene bør ha interesse av en hurtig avklaring for å erstatte den 
uvisshet de har levd i over lengre tid 

Uavhengig av hvor ny behandlings- og deponikapasitet lokaliseres, vil NFFA understreke at 
gjenvinning av nyttige komponenter i farlig avfall vil kreve tid, kompetanse og ressurser. 
Uansett resultatene av dette krevende utviklingsarbeidet, vil det derfor fortsatt være 
deponibehov for uorganisk farlig avfall i overskuelig framtid.  
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Om behandlings- og deponikapasitet ikke etableres tidsnok, er det risiko for at industri og 
næringsliv får driftsproblemer, at uorganisk farlig avfall kan hope seg opp på 
produksjonsstedene, alternativt at slik avfall kan komme på avveie eller at uønskede 
løsninger tas i bruk.    

På vegne av de aktørene som ønsker å etablere behandlings- og deponikapasitet, av hensyn 
til avfallsprodusentene og for at samfunnsinteressene skal sikres, anmoder NFFA 
myndighetene om at de påkrevde beslutningene fattes snarest.  

 

 

 
Vennlig hilsen  
Norsk forening for farlig avfall (NFFA)  
 
 
 

      
Bjørn Roger Broen                                                               Roar Hansen 
Styreleder                                                                             Generalsekretær  
 
 
 
 
 
 
 

Om Norsk forening for farlig avfall (NFFA): Vi organiserer 122 små og store aktører innen 
håndtering av farlig avfall. Våre medlemmer representerer over 80 prosent av de deklarerte 
mengdene farlig avfall i Norge. Våre medlemmer finnes i hele verdikjeden – fra de som 
genererer farlig avfall til de som transporterer, lagrer, behandler og eksporterer. 
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