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Vannmiljøutvalget i Drammens sportsfiskere telte fisk i Kjøsterudbekken for en tid tilbake og da 
oppdaget de at et byggefirma hadde lagt en fylling inntil Kjøsterudbekken med et dreneringsrør ut mot 
bekken. De mener dette er ulovlig og har sendt brev med bilde om dette til Drammen kommune, men 
ikke fått svar.  
 
Har Drammen kommune sjekket disse forholdene? Og når kan Drammens sportsfiskere forvente å få et 
svar på sin henvendelse? 
 
Utdrag fra tilsynsrapport sendt til Drammen kommune av Drammens sportsfiskere: 
 
I tråd med avtale mellom DK og DS (Drammens sportsfiskere) vil vi melde fra om denne saken som vi 
oppdaget under fisketelling/oppsyn i Kjøsterudbekken fredag 02.10.2020, utført av 
DS/Vannmiljøutvalget. 
 
Tilsyn 
Hele bekkeløpet (Strekningen) fra Rosenkrantzgata til skogen i lia under Kjøsterudjuvet ble undersøkt 
med bruk av vadere. Vi ser at det foregår et byggeprosjekt nederst på elvesletta mellom 
Rosenkrantzgata og kirkegården. I området mellom byggeprosjektet og Kjøsterudbekken var det frem til 
nylig en hittil ubrutt barriere bestående av leire. 
 
Naturtype 
Fra kirkegårdsområdet og ned til bilveien, beveger bekken seg i et meanderløp på ren leiregrunn. Vi 
kaller derfor området for «Meanderdalen». All vegetasjon som omgir bekken er flomutsatt sumpskog, 
står med røttene i vann. Vi har i 30 år ført tilsyn med dette flotte området. Meanderdalen er 
kommunens eneste godt bevarte lokalitet av denne naturtypen. Slike bekkedaler dominerte landskapet 
før elvesletta ved Drammen ble bebygd, Vi har flere ganger gjennomført dugnader med opprydding i 
området, også i samarbeid med lokale skoler. Nasjonalt er meandere en truet naturtype som følge av 
arealbruksendringer. På Åssiden ble mesteparten av Kjøsterudbekken lagt i rør da Travbanen ble anlagt. 
Vi ber om at denne meanderdalen på Åssia nå får sterkere kommunal oppmerksomhet. Det bør følges 
opp med et midlertidig vern frem til bevaring som naturområde kan bli vedtatt i en reguleringsplan. 
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Det aktuelle inngrep 
Foto 1 og 2 viser navn på byggefirma og grøft gravd fra byggeområde, gjennom bevart leirbredde, ned til 
kulp i bekken. Grøfta er fylt opp med grov kult hvorfra også et overløpsrør stikker ut. Om ikke denne 
kulten nå blir fjernet, vil flomvann grave seg inn i og ytterligere skade leirbarrieren der denne er brutt, 
og kulten vil spre seg med strømmen videre nedover i bekkeløpet. Vi mener all kulten enkelt kan fjernes 
så raskt som mulig. Den grøfta som da blir åpnet, bør midlertidig stenges ved kanten av bekken ved 
hjelp av stålspunt. Deretter fylles grøfta inn til spunten med fuktig (ikke bløt) leire, som deretter 
maskinpakkes så tett som mulig. Spunten kan trekkes opp neste vår. Er vi heldige, vil inngrepet være 
sporløst neste sommer. 
 
Grusbanker 
Foto 3. Ved forrige tilsyn ble det notert store hauger med grus på elvebredden ved samme byggeplass. 
Dette ble den gang rapportert muntlig til Drammen kommune. Nå har denne grusen fordelt seg over 
hele bekkeløpet, i form av store grusbanker som etter flom ligger renvasket rett på leiregrunnen. Vi kan 
bidra til å fjerne denne løs-grusen med en betalt dugnad hvor vi også engasjerer elever på 
ungdomsskolen til praktisk innsats. 
 
Betongkaker og søppel 
I bekkeløpet ligger en del søppel som metallplater, sykkelhjul ol. Dette søppelet, sammen med endel 
store og tunge betong-flak, kan fjernes med betalt dugnad hvor vi gjerne inviterer idrettslag og FAU-er i 
området. Bruk av mobilkran blir en del av løsningen. 
 
Svar 
 
Byggesak har godkjent tiltak på denne eiendommen i flere omganger/saker. I første omgang ble det gitt 
tillatelse til internveier/parkering, fortau, VA-anlegg og støyskjerm. Deretter har byggetiltakene 
(boligene) blitt godkjent i flere omganger/saker. Først 6 boliger i rekke på felt BKS 3, deretter 4 boliger i 
rekke på felt BKS1 og samtidig 4 boliger i rekke på felt BKS2 godkjent på samme dato.  
 
Søknad om sanitærabonnement ble godkjent av avdeling for Vann- og avløp 10.07.2020. Et utdrag av 
godkjenningen viser at VA er klar over og godkjenner tilførsel av overvann til Kjøsterudbekken: 

Overvann håndteres ved fordrøyning og infiltrasjon på egen eiendom før det tilføres 
Kjøsterudbekken. Kjøsterudbekken går til kommunal overvannsledning under Rosenkrantzgata 
og drammenselva. I beskrivelsen av overvannshåndtering fra Ingeniørservice AS datert 17.01.20 
oppgis maksimalt tilført 8 l/s overvann. 

 
Det er så langt vi kan se, ikke søkt om eller godkjent endringer/oppfylling av terreng langs 
Kjøsterudbekken. Dersom det er utført inngrep ut over anlegging av overvannsledningen (som er 
godkjent) vil rådmannen vurdere å åpne tilsyn i byggesaken hvor blant annet VA-anlegg ble godkjent.  
 
Vi beklager at henvendelsen fra Drammens Sportsfiskere Vannmiljøutvalg kun delvis har blitt svart ut. 
Dette vil nå bli tatt tak i.  


