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                   Drammen/Lier den 14. august 2015 

 

Arkitektkompaniet 
Gamle kirkeplass 7 

3019 Drammen 
 

Kopi: 

Lier kommune 

Fylkesmannen i Buskerud, miljøvernavdelingen 

Buskerud Fylkeskommune 

NJFF Buskerud 

FNF Buskerud 

Naturvernforbundet i Lier 

 

 

 

Merknader til oppstart av privat planarbeid og forhandlinger 

om utbyggingsavtale for området Apotekernes laboratorium, 

Saga-Gjellebekk og Apotekernes laboratorium vest i Lier 

kommune. 

 

 
Det refereres til Deres brev datert 22.6.2015 vedrørende forslag til 

detaljregulering av planområdet GNR/BNR:97/56 og 97/42 i Lier kommune og 

som nevnt over.  

 

 

Drammens Sportsfiskere arbeider for å sikre biologisk mangfold og økosystemet i 
Damtjern og nedslagsfeltet i forhold til planlagte utbygginger. Tilgjengelighet og 

tilrettelegging for bruk av området til friluftsliv for allmenheten er også sentralt. 
Vi legger til grunn at all planlegging og utbygging skal gjennomføres i henhold til 

Naturmangfoldloven §8-12 i tillegg til Vannforskriften der dette er aktuelt. 
 

Et tilfredsstillende overvåkningsprogram for å kartlegge og dokumentere 

miljøtilstanden i det aktuelle nedslagsfeltet i Damtjern før, under og etter 

anleggsperioden må etableres før utbyggingen begynner. 

 

Rensetiltak for å hindre utslipp av slam, partikler, og sprengstoffrester som 

ammonium og annet må være tilstrekkelige for å hindre utslipp til Damtjern. Det 
samme gjelder for overflatevann og kloakk osv. Godkjente planer for rensetiltak 
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og utstyr/arrangementer for å hindre utslipp må være på plass i god tid før 

arbeidene starter. 
Det må settes krav til umiddelbar opprydding og full restaurering av naturen i 

området hvis forurensende utslipp skulle forekomme. 
 
Det må gjennomføres hyppige fysiske kontroller av virksomheten, spesielt hva 

gjelder rutiner/internkontrollsystemer, renseanlegg og andre innretninger med 
hensyn forurensende utslipp. 

 
For å dempe de miljømessige belastningene og de mulige negative økologiske 

konsekvensene av utbyggingen i området må det beholdes og/eller etableres 

mest mulig naturlig vegetasjon i planområdet som løvtrær og andre 

plantevekster.  

 

Vi har dårlige erfaringer med den praktiske oppfølgingen av miljøtiltak i slike 
utbyggingssaker, særlig i Damtjern-området. Den økologiske tilstanden i 

Damtjern er allerede er dårlig, og har vært det lenge. Vi ber om at denne 
praktiske saken blir et eksempel på at det er mulig å snu en slik uheldig 
utvikling. 

 
Vi vil derfor tilby oss å stille på forhåndsbestemte hyppige møter og befaringer 

for eventuelt å kunne hjelpe til med miljømessige gode forslag til og under 
utbyggingen. 
 

 

 
Med hilsen 

Drammens Sportsfiskere, Vannmiljøutvalget 

 

 

Borgar Pedersen 


