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Ole Hovengen (FrP) har fremmet følgende interpellasjon til bystyret 21.05.19:
Rehabilitering av Svarttjern
Viser til det faktum at Svarttjern lekker.
Svarttjern er den siste bynære dammen med godt bevarte naturlige omgivelser. Idag er tjernet
imidlertid et trist syn, med så lav vannstand at det fremstår som en uskjønn pytt.
Drammen kommune har besørget betydelige opprusting av en rekke mer fjerntliggende dammer, blant
annet beliggende i Nedre Eiker. Administrasjonen opplyser at det ikke engang har vært tema å oppgi
disse dammene, men en ren selvfølge å rehabilitere dem til tross for betydelige omkostninger.
Dessverre er Svarttjern vist en helt annen og lunken holdning, hvor det er fokusert mest på problemer
og lekt med tanken på om ikke tiden er inne for «å la naturen ta tjernet tilbake».
Frem til vannstanden ble kraftig redusert på grunn av lekkasjen, har Svarttjern vært et yndet sted for
folk som oppsøker freden i bynær naturlig idyll. Det går ikke bilvei til Svarttjern, men adkomsten ligger
sentralt der hvor Hamborgstrømskogens spaserveier kommer opp og treffer lysløypenettet fra Spiralen
og Strongløypa.
Opp i åsen bak Svarttjern ligger også idrettsforeningen Strongs hytte. Rettere sagt gjenreises den nå i ny
form etter vinterskader. Om tjernet går tapt, mister også Stronghytta en ressurs.
Det ligger også hytter ved tjernet. Dette er hytter uten vann og strøm, og representerer levende
hyttehistorie som Drammen kommune bør respektere, akkurat som de beskjedne hyttene i seg selv ble
etablert med respekt for naturen.
Brukerne av tjernet har allerede mistet fjorårets sommer, og det tidligere så idylliske Svarttjern vil
dessverre også i årets sommer bare være en pytt med sumpete bredder.
En rehabilitering av dammen innebærer en tidkrevende saksbehandling, hvor også lang behandlingstid
hos statlige myndigheter vil løpe.
Drammen FRP synes det er viktig at en rehabilitering av Svarttjern utredes, og at det gjøres raskt med
henblikk på at tjernet kan være fylt opp igjen til sommeren 2021.
Vi har derfor følgende forslag til vedtak:
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En undersøkelse, av hva som skal til for å gjenopprette Svarttjerns vannstand tilnærmet lik den før
lekkasjen, iverksettes straks tjernet er isfritt. Parallelt kjøres de prosesser overfor statlige myndigheter,
som er nødvendige for en raskest mulig tillatelse til rehabilitering. Dette med henblikk på at nye
Drammen kommune har mulighet til å starte opp de fysiske arbeidene uten unødvendig opphold.
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