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Detaljregulering for Saga – Gjellebekk, Pillefabrikken. 
 

Drammen Sportsfiskeres Vannmiljøutvalg viser til sak «Detaljregulering for Saga – Gjellebekk, 

Pillefabrikken.», og vil på vegne av vår organisasjon komme med et høringssvar i saken. 

Natur- og friluftslivsverdier  

Drammens Sportsfiskeres Vannmiljøutvalg arbeider for å sikre biologisk mangfold og økosystemet i 

Damtjern, samt tilhørende 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. Vi viser også til tidligere uttalelser i saken. 

Området som planlegges utbygd er av liten viktighet for naturverdier direkte (som rapporten om 

naturmiljø av Rambøll bekrefter), men vil påvirke viktige natur- og friluftverdier indirekte. 

Hovedsakelig er dette tilknyttet behandlingen av overflatevann og drenering av vann fra 

industriområdet og over til Damtjern. 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 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.  

 

En annen viktig faktor er at Damtjern er en viktig del av et statlig sikret friluftsområde, og er allerede 

på nåværende tidspunkt i sterk økologisk og kjemisk ubalanse. Dette fører til at Damtjern har redusert 

verdi som bade- og rekreasjonsvann, og avrenning fra industriområdet vil øke denne ubalansen om 

ikke nevnte tiltak tas med i planleggingen. Ønsket for fremtidig økt bruk av friluftsområdet til 

rekreasjonsfiske, friluftsliv og som egnet habitat for biologisk mangfold, må ikke forringes ytterligere 

med utbygginger som ikke tar hensyn til disse verdiene under planlegging og gjennomføring av 

utbygginger. 

 

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 kan virke som et biologisk filter for forurenset vann. Dette avbøtende tiltaket vil 

samtidig også ta opp tungmetaller og eutrofierende næringsstoffer fra vannet, og bidra til bedring av 

både den kjemiske og den økologiske tilstanden i vannet. Ved en slik bedring vil også friluftsverdiene 

i og rundt Damtjern øke, og lokalbefolkningen vil få større glede av friluftsområdet. 
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Som en frivillig og idealistisk interesseorganisasjon for bevaring og forbedring av lokale vannmiljøer, 

tilbyr vi oss å stille opp på forhåndsbestemte hyppige møter og befaringer for eventuelt å kunne hjelpe 

til med miljømessige gode forslag både før, under og etter utbyggingen. 
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