
 

 

Drammens Sportsfiskere 

Vannmiljøutvalget 

Postadresse: Drammens Sportsfiskere, Postboks 335 Bragernes, 3001 Drammen 

Telefon: 32820931 

Arkitektkompaniet AS    

Gamle kirkeplass 7 

3019 Drammen     Drammen/Lier den 31. august 2014  

 

Kopi: 

 

Lier kommune 
Avdeling for plan og regulering 
Postboks 205 

3401 Lier 
 

Lier kommune 

Miljørådgiver 

Postboks 205 

3401 Lier 

 

Lier kommune 

Fiskeforvalter 

Postboks 205 

3401 Lier 

 

Fylkesmannen i Buskerud 

Miljøvernavdelingen 

Postboks 1604 

3007 Drammen 

 

 

 

   UTTALELSE FØR OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID VED     

   OMRÅDET HØLALØKKA NORD, LIER KOMMUNE 
 

 

Det refereres til Deres brev til FNF datert 27. juni 2014 vedrørende varsel om 

oppstart av privat planarbeid for Hølaløkka nord (del av felt N1, Gjellebekk, 

g/bnr 120/25) i Lier kommune. 

 

Planarbeidet skal detaljutredes og følges opp i henhold til Naturmangfoldloven 

§8-12 samt Vannforskriften og andre aktuelle lover og forskrifter. Dette for å 

ivareta alle nødvendige hensyn i forhold til vassdrags og naturmangfolds-

problematikken i nedslagsfeltet/området. 

 

Økosystemene i nedslagsfeltet og spesielt i tjernet Damtjern er allerede under 

sterkt press fra forurensende virksomheter i nærheten og i nedslagsfeltet. 
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Vannmiljøutvalget 

Postadresse: Drammens Sportsfiskere, Postboks 335 Bragernes, 3001 Drammen 
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Tiltakene som hittil er satt inn for å rette opp de ødelagte økologiske forholdene i 

Damtjern må sies å ha vært lite tilfredsstillende. Alle nødvendige tiltak må derfor 

settes inn for å hindre forurensninger av området for framtiden. 

 

Nye virksomheter i nedslagsfeltet til Damtjern må sikres med 100% 

tilfredsstillende systemer for behandling av avløpsvann, kloakkvann, 

overflatevann og eventuelle andre mulige former for forurensende utslipp. 

Avhengig av virksomhetenes art kan det være aktuelt med egne «sikre» 

renseanlegg som har overvåkning/alarmsystemer/automatikk ved feilfunksjon.  

 

Overvåkningssystemer i form av rutiner og inspeksjoner for miljøforhold må 

etableres av alle bedrifter i området. Blant annet må det til fastsatte tider gjøres 

analyser av vannkvaliteten i nedslagsfeltet. Fisk, dyreliv og økosystemene i 

Damtjern må jevnlig overvåkes og sikres. 

 

Damtjern med bekkene/nedslagsfeltet i området må holdes rene/renses, 

restaureres og føres tilbake til «naturlig tilstand», i henhold til kravene fra EUs 

Vanndirektiv av år 2000 (som også gjelder her, siden Norge har ratifisert dette 

direktivet - Vannforskriften).  

 

Nye og eksisterende virksomheter i nedslagsfeltet må samarbeide seg imellom 

og med Lier kommune, Fylkeskommunen og Fylkesmannen om felles løsninger 

som sikrer tilfredsstillende miljømessige og økologiske løsninger for hele 

området. 

 

Hvis det er planer om å legge bekken mellom Bauhaus og Damtjern helt eller 

delvis i rør, må avbøtende tiltak gjøres. Vi ønsker å bidra hvis dette er aktuelt. 

Det beste er om bekken kan være åpen, og at området nær bekken fortsatt får 

ha sin naturlige vegetasjon. 

 

Generelt bør det beholdes eller etableres mest mulig naturlig vegetasjon i 

området som trær og andre vekster. Dette vil dempe de miljømessige 

belastingene og økologiske konsekvensene. 

 

Det må utvises et spesielt hensyn til naturen ved utbygginger i det aktuelle 

området da det ligger nær Gjellebekk Naturreservat og Damtjern som 

framtidig(?) rekreasjonsområde. 

 

 

Med hilsen  

Drammens Sportsfiskere, Vannmiljøutvalget 

 

 

Borgar Pedersen 


