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PLAN-20/03047-67: Merknad til kommuneplanens arealdel for Drammen kommune, Juve 

pukkverk 

Vi er i enige i de vurderinger som framkommer i innspillet fra Ebbestad miljøutvalg, samt 9 

foreninger i Svelvik datert 11. mars 2023. I tillegg har vi følgende kommentarer: 

 

Oppdatering av Drammens kommunedelplan for strandsonene 

Vi ønsker en miljømessig oppdatering av Drammens kommunedelplan for strandsonene (ref. 

Elveplanen fra 1991). Elveplanen har vært den største plansuksess i Drammens historie, og 

oppnådde bant annet Bymiljøprisen i 2003. Suksessen skyldtes i stor grad den omfattende 

medvirknings-prosessen i Miljøpakke Drammen (kloakkrammeplanen).  

 

Selvfølgelig må områdene i tidligere Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune også inn i en 
slik plan. Denne planen har gjennom 30 år vært svært nyttig for Drammen og burde blitt 
oppdatert og utvidet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Da ville mulighetene for 
en tømmerterminal ved Juve høyst sannsynlig vært avklart som uaktuell.  
 
Uten en slik kommunedelplan vil eventuelle parter kunne plukke ut de beste områdene uten 
hensyn til kulturhistorie, natur, økosystemer og friluftsliv som kommunen som følge av 
medvirkningsprosjekter har prioritert som vesentlige for befolkningen. 
 
I arealdelen er det laget et eget kapittel om sikring av grønne lunger i kommunen. Vi viser til 
disse konkrete målsettingene, og må konkludere med at planen om tømmerterminal på Juve 
står i motsetning til alle mål i dette kapitlet1. 
 
  

 
1 https://www.drammen.kommune.no/om-kommunen/aktuelt/skal-sikre-gronne-lunger/ 
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Forholdet til regionale planer 

Vår forening har vurdert forslaget om tømmerterminal i forhold til «Helhetlig tiltaksplan for 

en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv2» ledet av Miljødirektoratet. Tiltaksplanen 

støttes av alle ordførerne rundt Oslofjorden og Drammensfjorden. «Ren Drammensfjord-

prosjektet3» er et samarbeidsprosjekt mellom Miljødirektoratet, Lier og Drammen kommune 

der Drammens Sportsfiskere har deltatt med våre representanter siden starten i 2005. 

 

I forslaget til tømmerterminal på Juve har forslagsstillerne ikke pekt på noen positive 

ringvirkninger som er i tråd med disse planene. Det hadde vært mer naturlig å knytte disse 

planene opp til eksisterende jernbanenett i Ytre Oslofjord (Kambo ved Moss), eller til 

tidligere fabrikkområder på Hurumhalvøya med en dobbeltsporet toglinje til Tofte. De 

folkevalgte hadde vært tjent med å planlegge de langsiktige fordelene i tråd med 

klimamålene. Hvis Norge skal oppnå sine klimamål, er planene om en tømmerterminal på 

Juve den aller dårligste lokaliteten med hensyn til landtransport av tømmer. 

 

Forurensende virksomhet 

I alle år har tømmertermininalen på Lierstranda blitt drevet utendørs. Det vil si at behandling 
av flis, bark og støv er foretatt helt uten beskyttelse, og dermed blåst på fjorden i store 
mengder til skade for miljøet. Drammensfjorden er den fjorden som allerede lider mest av 
gamle miljøsynder som har ført til blant annet oksygenmangel. Nytt avfall av organisk 
materiale fra en tømmerterminal vil gjøre vondt verre. 
 
Området i fjorden utenfor Juve har svært verdifulle økosystemer, blant annet en 
ferskvannskorridor for ca. 20 arter av ferskvannsfisk. Disse gruntvannsområdene vil være 
truet dersom det planlegges utfylling av store mengder sprengstein. 
 

Med hilsen 

Petter Øijord (sign.)   John Tollefsen (sign.) 

Leder VMU    Sekretær VMU 

 

 

 

 

 

 
2 Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv (regjeringen.no) 
3 Ren Drammensfjord | Drammen kommune 
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