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Klage på vedtak om utfylling i Drammen havn – TEK12 -02 Utfylling 
Holmen Øst Trinn 2 
 

Drammens Sportsfiskere beklager Drammen kommunes vedtak om tillatelse til 
utfylling av viktige kjerneområder for økosystemer i Drammenselva og 

Drammensfjorden. Tiltaket må vurderes etter Naturmangfoldloven 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100 når det gjelder 
kunnskapsmangel angående gyteområder generelt og vandring av fisk som laks 

og sjøørret spesielt.  

I tillegg viser vi til Aichi-mål 6 https://www.cbd.int/nbsap/targets/ som sier at 

truede bestander skal bygges opp igjen, og at dette er relevant for å ta bedre 
vare på kysttorsk, laks og sjøørret. Som undertegnende part i FN-konvensjonen 

om biologisk mangfold er Norge forpliktet til å overholde målene i Aichi-avtalen. 

Dypvannet i selve elveutløpet (Tangenrenna) og sjøområdene nær Risgarden 
utgjør et historisk viktig gyteområde for kysttorsk og må ikke ødelegges for 

fremtiden. Områdene mellom Risgarden og Furuholmen er i sin helhet et meget 
viktig oppvekstområde for torskelarver og småtorsk. 

Tillatelsen gjelder kun for sprengstein, men massene fra Osloområdet vil være 
tunnelboremasser (TBM), og en ny vurdering av søknaden synes å være 
påkrevd. Vi ber også om at det forsikres om at massene ikke inneholder 

alunskifer, sprengstoffrester og tennlegemer i plast eller annet forurensende 
materiale. 

 
Vi viser også til sivilbeskyttelsesloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2010-
06-25-45 som krever at kommunen skal gjennomføre en risiko- og 

sårbarhetsanalyse. Etter vår mening vil en ytterligere utfylling av Holmen føre til 
økt flomfare. Vi etterlyser en simulering der fremtidig nedbørsmengde, 

havnivåstigning, stormflo og kombinasjoner av disse, tas i betraktning, samt 
konsekvenser av en utbygget og ytterligere utfylt Holmen for flom. En vurdering 
av Holmen tilbakeført til sin opprinnelige tilstand som sandbanke bør også 

vurderes i en slik simulering.   
 

Vannmiljøutvalget jobber for å beskytte fiskestammenene ved Drammenselvas 
utløp. Dette gjelder all ferskvannsfisk som befinner seg i fjorden innenfor Svelvik 
og i elva opp til Hellefoss. Dette er et sammenhengende, ikke kartlagt og lett 

påvirkelig økosystem med en ferskvannsfauna øverst og en parallell 
saltvannfauna i dypvannet under. 
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Se NIVA rapport lnr. 5496-2007, Vannforekomst Drammensfjorden, Nødvendige 
undersøkelser for å fullkarakterisere Drammensfjorden, 

https://drammenssportsfiskere.no/wp-content/uploads/2015/02/niva-
rapport_vannforekomst_drammensfjorden.pdf , side 15-17. 
 

Indre Drammensfjord er som en ferskvannsforekomst underlagt Vannforskriftens 
bestemmelser som Norge er forpliktet til å følge.  

 
Drammens Sportsfiskere mener at Drammen Havn er lovpålagt til å bekoste en 

fullstendig biologisk kartlegging av de berørte områdene. I henhold til kravet om 

økosystembasert forvaltning må det deretter gjennomføres en 

konsekvensutredning før tiltaket eventuelt kan godkjennes.  

Vi ber om at tiltaket ikke godkjennes og at det i stedet iverksettes omfattende 

økologiske undersøkelser og restaureringsarbeider i strandsonen og på 

sjøbunnen i de nevnte områdene.                                                                                                       

 
Vedlegg: 2; - Høringssvar fra Drammens Sportsfiskere om utfylling på Holmen   

                    øst 19.7.2019 
                       - Innspill til spørsmålene om en fullstendig biologisk kartlegging,   

                    konsekvensutredning og økologiske restaureringsarbeider i strandsonen og  

                    på sjøbunnen i Indre Drammensfjord 20.2.2020 
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