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Leserinnlegg : 
 
Det handler om ansvar . 
I leserinnlegg i VTB 19.juli kritiserer jeg avisa for å ha trykt et ensidig og mangelfullt innlegg 
om utviklingen på IATAs avfallsanlegg på Langmoen i Nissedal , etter fylkesmannens 
inngripen i mars i år . 
Jeg hadde forventet at VTB ville ønske å gjøre et intervju med meg for å utdype , men jeg har 
ingen henvendelse fått .Derfor velger jeg nå selv å komme med utfyllende tanker rundt de 
langvarige luktproblemene i nærmeste område rundt Langmoen . 
Langmoen ble først anlagt som avfallsplass for Nissedal og Drangedal kommuner , og i høye 
toner lovet å være luktfri . IATA er nå interkommunalt med 4 eierkommuner .  IATAs 
driftssjef  forteller i avisa 16.juli om hvordan Langmoen nå tar imot 4.ooo tonn deponiavfall 
årlig fra hele Vest-Telemark , og  sier at det blir det gass av ! IATA ser på denne gassen som 
en    spennende ressurs , og det kan den være . Men for oss som nabo er gassen på avveier et 
stadig mareritt , slik den ville vært for enhver annen i samme situasjon . 
Det ødelegger livskvaliteten i hverdagen , gir helseplager og totalt ødelegger verdien av 
eiendommen vår . IATAs stadige utvidelser gjør framtida usikker og ikke til å leve med . 
Mere gass og flere driftsuhell venter oss . Hvem kompenserer oss for det vi hadde , og hvor 
skal vi gjøre av oss ? Det handler om ansvar . 
 
Når IATA faktisk er pålagt i konsesjonen fra Fylkesmannens miljøavdeling å drive luktfritt og 
uten å være til sjenanse for omgivelsene , duger det ikke bare å si at det ikke lukter og at alt 
utvikler seg i positiv retning . Det duger heller ikke at de kontrollerende myndighetene og de 
fire eierkommunene godtar dette uten kontroll . De bidrar dermed til å bagatellisere og 
overhøre de bekymringsmeldingene vi har framført i flere år mens drifta ved anlegget har blitt 
stadig mer omfattende . Kan et interkommunalt selskap  i flere år få lov til å snu det døve øret 
til klager fordi det bare er 1 familie som er rammet ? Handler det om ansvar ? 
Hvor er kartleggingen av luktutvikling over hele døgnet og lengre perioder, gjennomført av 
kontrollør utpekt av Fylkesmannens miljøavdeling eller av kontrollerende helsemyndighet  ? 
Hvor er rundspørringa blant besøkende på avfallsplassen og trafikanter langs riksveien ? Hvor 
er hjelpa og støtten fra Fylkesmannens miljøavdeling , lokale politikere , helsemyndigheter, 
kommuneadministrasjon  og bygdefolk som i flere år har vært kjent med at utviklinga på 
plassen har gitt oss problemer ? 
Hvem hjelper til med å erstatte det som er mistet ? Hvem hjelper med helseplagene , 
depresjonen og uroen for framtida ? Handler det om ansvar og respekt ?   
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