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Velkommen

Olav S.

2

Behovet for tømmerhavn og undersøkelse av tre lokaliteter
Det ble gitt en kort oppsummering fra presentasjonene som ble
gjennomført på dialogkonferansen 18. september.

Anette O.

Det ble også informert om at det gjennomføres et grovkostnadsoverslag
med flytting av Svelvikveien i tillegg til det som ble presentert på møtet.

Det vises også til notat og foiler som er lagt ut på
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-planfor-lokalisering-av-tommerhavn-i-Drammens-Oslofjorden/
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Planbeskrivelsen og mulige verktøy
Styringsgruppen diskuterte innretning på planen og valgte å anbefale å
legge tre alternativer for relokalisering på høring:

Anette O.

1. Holmen
2a. Juve
2b. Juve, I samspill med Holmen
Det er foreslått planbestemmelser/retningslinjer og handlingsprogram
knyttet til alternativene.

Drammen kommune ber om at planen blir politisk behandlet i Viken
fylke med følgende begrunnelse:
•

Juve som selvstendig destinasjon eller i kombinasjon med
Holmen kan ikke behandles samlet i Buskerud fylkeskommune.
Dette kan kun skje i de politiske organer i Viken fordi Juve
ligger i Vestfold fylkeskommune i dag. Når vi vet at disse
destinasjonene kan ha et avhengighetsforhold blir det ikke
riktig å behandle disse hver for seg.

•

Sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner gir
begrenset vedtakskompetanse i perioden frem til årsskiftet.
Nye Drammen kommune er sannsynligvis ikke operativ til å
kunne behandle en høringsuttalelse politisk så raskt som det er
lagt opp til her. Drammen kommune vil forholde seg til
inndelingsloven og departementets tolkning av denne, og da
må nye Drammen kommune behandle denne saken. Dessuten
vil en beslutning i Buskerud fylkeskommune om et forhold som
gjelder fremtidige Viken anses som et ugyldig vedtak sett fra
Drammen kommunes ståsted, da dette gjelder tiltak som blir
iverksatt i nye Viken. Vi forholder oss til brev av 28.06.2019 fra
departementet som tolker handlingsrommet til en kommune i
overgangsfasen etter konstituering av nytt kommunestyre. Det
samme handlingsrommet gjelder også for fylkeskommunene
siden de omfattes av samme lovverk. Hvis saken fremmes i
Buskerud fylkeskommune vil dette derfor skape store
utfordringer både for Drammen kommune og
fylkeskommunen. Når Juve-alternativet uansett må behandles
i Viken ser Drammen kommune det som særdeles unødvendig
med en hasteprosess for å behandle saken i Buskerud
fylkeskommune.

Fredrik H.
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Andre punkter som kom opp var:
Viktig å tydelig gjøre at det kreves arealeffektive løsninger på kai, dette
gjelder spesielt Holmen.
På sikt burde det være mulig å planlegge slik at det er mulig å få tømmeret
på jernbane også når det skal til havn.
Tydeliggjøre en kobling mellom fremtidsbildene i kap. 3.4 og de tre
alternativene.
Behovet for dypvannskai lar seg ikke realisere på Lierstranda.

4

Følgende møter er planlagt
Styringsgruppemøte 27. november 10:00-15:00

5

Eventuelt
Ingen ting under eventuelt

Olav Skinnes, fylkesvaraordfører
leder av styringsgruppen

Vedlegg:
Presentasjon brukt på møtet

Side 3 av 3

