Møtereferat
REGIONAL PLAN FOR LOKALISERING AV TØMMERHAVN I DRAMMENS/OSLOFJORDEN
Fra styringsgruppen
Lier kommune v/ Gunn Cecilie Ringdal, ordfører
Drammen kommune v/ Fredrik A. Haaning, leder bystyrekomite
Ringerike kommune v/ Dag E. Henaug, varaordfører
Fylkesmannen i Buskerud v/ Otto Galleberg, fung. avdelingsdirektør
NHO v/ Grete Karin Berg, regiondirektør
Buskerud fylkeskommune v/ Olav Skinnes, fylkesvaraordfører, leder for styringsgruppen
Fra administrasjonen
Lier kommune v/ Bente Gravdal, rådmann
Buskerud fylkeskommune v/ Hilde Reine, fylkesplansjef (referent)
Kopi (*=forfall)
LO v/ Jan Petter Gundersen, distriktssekretær
Drammen kommune v/ Bertil Horvli, byutviklingsdirektør
Ringerike kommune v/ rådmannen

Vår referanse
Formål med møtet
Møtested
Møtetid / dato

2018/9424 - 15
Møte i styringsgruppen for Regional plan for lokalisering av tømmerhavn i
Drammens/ Oslofjorden - oppstartsmøte
Buskerud fylkeskommune
27. juni 2018 kl. 9:30-14.00

Referat fra styringsgruppen for Regional plan for
lokalisering av tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden 27. juni 2018
NR.

SAK

1

Velkommen og presentasjonsrunde
Skinnes ønsket alle velkommen til oppstartsmøte.

ANSVAR/FRIST

Redegjørelse for bakgrunnen for arbeidet og sammensetningen av
styringsgruppen. Representant fra akademia er ikke på plass.
Prosjektleder ikke på plass, fylkeskommunen er i prosess med å få
på plass denne.
Historisk tilbakeblikk på tømmerterimal i Drammensfjorden og
gjeldende dispensasjon fra Lier kommune ut 2022.
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Redegjørelse for arbeidet fra mars 2017 hvor det var møte hos
Fylkesmannen etter henvendelse fra Norges Skogeierforbund, om
økonomisk støtte fra fylkeskommunen til Drammens
Virkesterminalers sin utredning, vedtak og prosesser i
fylkeskommunen, Østlandssamarbeidet og om dialog mellom
partene.
Vedlagt presentasjon vist i møtet.
2

Styringsgruppens oppgave og mandat
• gi strategisk retning og prioriteringer i den regionale
planen
• sikre et bredt eierskap og forankring lokalt og regionalt
Styringsgruppen innstiller til Buskerud fylkeskommune
• Forslag til planprogram
• Forslag til regional plan

3

Samarbeid i styringsgruppen
Punkter fra styringsgruppens drøfting:
• Gode debatter i gruppa viktig
• Åpen dialog – trygghet for gode diskusjoner
• Forståelse for hverandres syn og utfordringer – det bør
være mulig å finne løsninger
• God dialog opp mot statlig nivå
• I prosessen vil vi sikkert vektlegge ulike interesser
• Vi må ha tiltro til prosessen –
• Legge en plan for innhenting av fakta – få frem de ulike
hensynene
• Vi trenger et næringsliv og vi trenger en god utvikling
for bolig/ næringsvekst. Utvikling av byområder til ulike
formål – det utvikles mye rundt
samferdselsinfrastruktur – dette er viktige
sammenhenger
• Vi må finne en løsning – respekt for vedtak
• Kobling også opp mot NTP – dialog med
Østlandssamarbeidet
• Viktig å høre mange interesser – påvirke opp til statlig
nivå
• Bred involvering
• Blikk må ses over fylkesgrensene
• Hvilke muligheter har vi for næringen?
• Beste løsning for en rekke hensyn inkl næringens behov

4

Hva er regional planlegging?
Hilde Reine redegjorde for regional planlegging og
fylkeskommunens planverktøy. Regional planlegging som verktøy
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for samstyring – partnerskap hvor partene i fellesskap har et
ansvar. Se presentasjonen i vedlegg
Buskerud fylkeskommune er regional planmyndighet for Buskerud.
Forståelse av regional planbestemmelse ble avklart. Det ble også
drøftet hva hvis styringsgruppen ikke kommer fram til konsensus.
Fylkeskommunen ser behov for at uenigheter/ alternativer høres.

5

Rammene for planprosessen
Formålet med den regionale planen. Se vedlegg.
Fylkestinget er regional planmyndighet og fylkesutvalget
planutvalg. Styringsgruppen innstiller.
Viktige grensesnitt til NTP, kommunal planlegigng og annen
relevant regional planlegging
Behov for administrativ planutredningsgruppe. Deltakelse fra
kommunene og FMBu ønskes oppnevnt. Tilbakemelding må gis om
hvem som deltar fra administrasjonen.

FMBu,
kommunene

To faser i planarbeidet:
1. forslag til planprogram
2. planutredning
En ser for seg at det etter arbeidet med forslag til planprogram tas
opp til beslutning om planarbeidet går videre. Varsel om
planoppstart gjøres før høring av forslag til planprogram.
Det etableres en side om planarbeidet på fylkeskommunens
internettside med viktige lenker til dokumenter osv.
6

Utredningsbehov og interessenter
Fylkeskommunens forslag til utredninger ble drøftet.
Styringsgruppen drøftet også behov for å utrede/ få fram kunnskap
om:
• Logistikk/ terminal/ havnestrukturer (langt perspektiv)
• Økonomisk bærekraft i næringen (bredt perspektiv)
• Scenarier for næringen (skog, treforedling, ny verdiskaping
osv)
• Tømmerhavn i kobling med annen næring

Prosjektleder

Viktig med tillit til kunnskapsgrunnlaget.
En del av utredningene gjøres som del av arbeidet med forslag til
planprogram
Dialogarenaer som er viktige:
• Møte med politisk ledelse
• Samferdselsetatene
• Skognæringen
• Kommunene
Innbyggermedvirkning gjøres når det er mer konkrete behov/
arbeidet er konkretisert.
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Møteplan
11. september kl. 8:30-11:30
9. oktober kl. 9.00-15.00
8. november kl. 09.00-15.00

Møtet hevet
Olav Skinnes, fylkesvaraordfører
leder av styringsgruppen

Vedlegg:
1 Presentasjon til styringsgruppens møte 27 juni 2018
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