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Jeg har blitt kontaktet av en innbygger som er bekymret for utviklingen rundt Miletjern, og nærmere 
bestemt hvordan vi som kommune ivaretar og planlegger å ivareta natur- og friluftsverdiene i området. 
Jeg håper rådmannen kan bidra til å kvalitetssikre informasjon rundt dette, derav mine følgende 
spørsmål. 
 
Miletjern er etter kommunesammenslåingen et av de to viktigste leve-og trekkområder for fugler i 
Drammen. Med hele 159 registrerte fuglearter i Klima- og miljødepartementets database er områdets 
biologiske verdi godt dokumentert. 
 
Da gamle Nedre Eiker kommune gjennomførte en kartlegging av biologisk mangfold i kommunen ble 
Miletjern klassifisert som «svært viktig». 
 
Rapporten etter kartleggingen oppsummerte at «tjernet utgjør et viktig funksjonsområde for mange 
fuglearter, og har rik vegetasjon. Siden denne typen områder ofte dreneres, er våtmarksområdet blitt en 
sjelden naturtype. Det bør derfor beskyttes mot ytterligere inngrep og utfyllinger. Det er først og fremst 
områdets egenskap som våtmark som gjør det verdifullt og ikke tjernet (vannspeilet) i seg selv. 
Våtmarksområdet domineres av takrør, dunkjevle, or- og vierkratt.». (Referanse: Leserinnlegg ved 
Marius von Glahn i Drammens Tidende 02.10.2018). 
 
Videre er innbyggeren som kontaktet meg bekymret for turveien ved tjernet og vestover langs 
Hagatjernsbekken. Denne er som kjent mye brukt av befolkningen. Innbyggeren opplever at skogen, 
som er buffer mot utbygging og aktivitet vest for området, tynnes ut, og forringer områdets verdi både 
for naturmangfold og menneskelig opplevelsesverdi. 
 
I denne forbindelse ønsker jeg at rådmannen svarer på det følgende: 
 

 Kan rådmannen forklare hvor og hvordan de beskrevne naturverdiene (og andre aktuelle 
naturverdier i og rundt tjernet) er kartlagt og dokumentert i det lokale planverket til den nye 
kommunen 

 Hvilke pågående planprosesser eller innkomne planinitiativ kan tenkes å bidra til en slik utvikling 
som innbyggeren var bekymret for, jf. forringelse av friluftskvaliteter og naturkvaliteter? Og 
åpner eksisterende arealplan for inngrep av denne typen? 
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Svar 
 
Til punkt en. 
Areal- og handlingsplaner for den nye kommunen er under utarbeidelse, og første fase med kartlegging 
av kunnskapsgrunnlaget er snart ferdig. Etter dette vil behovet for ytterligere undersøkelser vurderes.  
Miletjern som resipient og naturområde er imidlertid et område som er planlagt fulgt opp både 
gjennom vannforvaltningsarbeid og arbeid med fremmede arter. Som resipient står Miletjern på lista 
over vannforekomster som skal vurderes for prioritering for overvåkning i planperioden for 
vannforvaltning (2022-2027). Det kan bety at den blir underlagt et strengt testregime på 4-6 vannprøver 
hvert år, i tillegg til biologiske prøver hvert 3. år. Det vil gi oss anledning til å følge med på hvordan 
vannkvaliteten endrer seg som følge av tiltak over tid.  
Behov knyttet til skjøtsel i og rundt området må følge som en del av planarbeidet som nå er i gang.  
For øvrig viser vi til svar til punkt to under. 
 
Til punkt to:  
Miltjern og turveien til Orkidehøgda er i dag avsatt til grønnstruktur i gjeldende kommuneplan. I tillegg 
er området rundt Miletjern regulert i bebyggelsesplan for Miletjern, til offentlig friområde og turveien er 
regulert i reguleringsplan for Mile fyllplass, til offentlig friområde. 
 

          
Kommuneplanens arealdel           Gjeldende og pågående reguleringsplaner 

 
 

Det pågår for øyeblikket en detaljregulering rett vest for Miltjern (se lilla rutete markering over). Dette 
er en detaljregulering i tråd med kommuneplanens arealdel, og området reguleres til næringsformål. 
 
Det er akkurat startet samtaler om oppstart av områdeplan for Deler av Orkidehøgda samt grustakene 
på Ryghkollen. Planen er tenkt å skulle løse muligheter for kryssløsning til E134 (i tråd med kpl-a) slik at 
næringsområder avsatt i kommuneplanen, både på Ryghkollen og Orkidehøgda, kan realiseres. Om 
Miletjern vil omfattes av dette planarbeidet er det foreløpig ikke tatt stilling til, men næringsområdet 
rett sør for Miltjern vil bli del av denne prosessen. En evt. regulering av disse områdene vil føre til at 
områdene sør for Miltjern og turveien kan bebygges. 
 


