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Det er med undring jeg leser oppsummerende besvarelse av opprinnelige spørsmål 1, 2 og 7 med
tilleggende oppfølgingsspørsmål 9, 10 og 13. I besvarelsen står det at alle spørsmålene omhandler
Grunnane næringsområde. Dette medfører ikke riktighet.
Jeg opplever at besvarelsen utydeliggjør de ulike områdene mine spørsmål går på, hvor det ene området
skal opp til politisk behandling (Grunnane næringsområde), de andre ikke. Det hadde ikke vært
nødvendig å utforme tre sett spørsmålsstillinger dersom alle gjaldt samme område.
Verken Svelvik Næringspark eller Bokerøyveien (spørsmål 2 og 9) eller Knemstranda (spørsmål 7 og 13)
skal opp til politisk behandling, her er arbeider allerede i full gang.
Kort oppsummering
Jeg understreket i mitt spørsmål nr. 1, den 3. januar i år, at Grunnane næringsområde skal opp til politisk
behandling. Jeg stilte spørsmål om det var vurdert å restaurere verdifull våtmark med bakgrunn i at
søknadsfrister fra Miljødirektoratet var i ferd med å løpe ut. Dette spørsmålet ble svart ut. Fordi det ble
svart ut mer enn spørsmålstillingen omhandlet, ledet det til oppfølgingsspørsmål 10. Jeg har full
forståelse for at dette nå anses som utredningsarbeider i pågående planprosess og ikke skal eller kan
brukes ressurser på i besvarelsen.
Spørsmål 2 med oppfølgingsspørsmål 9 som omhandler nylig veiutbygging av Bokerøyveien og
forurensningen som kom til syne i og ved bekken ved Svelvik Næringspark, skal ikke opp til politisk
behandling, arbeidene er allerede i full gang. Spørsmålet gikk på den tydelige forurensningen til bekken,
og om det burde gjøres grundigere grunnundersøkelser i området Svelvik Næringspark.
I besvarelsen i januar står det at det planlegges befaringer, prøvetakinger og analyser av det misfargede
vannet. Dette er ikke svart ut. Jeg opplever at det haster med å få svar på dette med hensyn til
hekketiden vi nå går inn i og det sårbare fugle- og dyrelivet i områdene rundt.
Spørsmål 7 med oppfølgingsspørsmål 13 som omhandler Knemstranda skal heller ikke opp til politisk
behandling. Arbeidene er i full gang. Spørsmålsstillingen tok utgangspunkt i NOF (Norsk Ornitologisk
Forening) sin merknad i forbindelse med høringen for Grunnane næringsområde, - med bakgrunn i at
tidligere Svelvik kommune hadde svart ut at området var utenfor planavgrensningen og at det ikke
skulle gjøres endringer der.
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Med bakgrunn i ovenstående har jeg et nytt spørsmål:
Er det slik at jeg ikke kan få svar på spørsmål som ikke skal opp til politisk behandling?

Svar
Folkevalgte representanter kan stille spørsmål til rådmannen om alle saker og alle temaer, ikke bare det
som skal opp til politisk behandling. Samtidig er det en av administrasjonens hovedoppgaver å gi gode
faktabaserte beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger i ulike fora. Utredningskapasiteten må derfor
prioriteres til saker som skal behandles politisk. Spørsmål om saker eller temaer som ikke skal behandles
politisk skal også besvares, normalt med et kortfattet svar. Dersom spørsmålet er omfattende å besvare
eller krever utredning som grunnlag for besvarelse skal rådmannen i sitt svar gi tilbakemelding om det.
Dersom en sak skal utredes ytterligere som grunnlag for besvarelse må dette «bestilles» ved
flertallsbeslutning i politiske organer.
Rådmannen ønsker i tillegg å supplere tidligere besvarte spørsmål med følgende opplysninger:
Spørsmål 2 med oppfølgingsspørsmål 9, - oppgradering av Bokerøyveien og synlig misfarget vann i
grøfter
Den 16. mars 2020 ble det gjennomført befaring og prøvetaking av det misfargede vannet. Befaring og
prøvetaking ble gjennomført av NIRAS Norge AS på oppdrag for Drammen kommune, Miljø og Landbruk.
Endelig rapport fra prøvetakingen med konsekvensvurdering av resultatene vil bli gjort tilgjengelig så
snart dette er klart.
Hele området omkring Bokerøyveien er under utvikling nå. Det er nylig godkjent en tiltaksplan for det
nærliggende området, Bokerøyveien 2 (vedlagt). Tiltakshaver for dette arbeidet skal sørge for at vann
fra byggegrop med forurenset grunn behandles på forsvarlig vis. Se godkjenningsbrev for tiltaksplanen
for arbeidet, her spesielt vilkårskrav punkt 16, 17 og 20. Kommunen skal følge opp tiltakshaver for å
sikre at arbeidet de utfører ikke medfører utslipp av forurensende stoffer.
Spørsmål 7 med oppfølgingsspørsmål 13, Knemstranda - oppgradering av badeplasser og
friluftsområder.
Det vises til NOF (Norsk Ornitologisk Forening) sin merknad i forbindelse med høringen for det pågående
planarbeidet - Grunnane næringsområde. Det er tidligere svart ut at området nord for Bokerøyveien var
utenfor planavgrensningen, og følgelig ikke berørt av dette planarbeidet. Det betyr i praksis at det er de
gjeldende reguleringsplanene som er aktuelle for dette området. Tiltakene som er utført på
Knemstranda er utført i henhold til reguleringsplanformålet for gjeldende plan. Kommunen har
gjennomført miljøkartlegging og har fulgt alle anbefalinger. Tiltakene er forankret i temaplan for
friluftsliv og rekreasjon for Svelvik 2017-2020. I etterkant bevilget kommunestyret i Svelvik midler for
overnevnte tiltak, med blant annet nytt toalett, sandvolleyballbane og generell opprusting. Det store
våtmarksområdet som er vernet ligger sør for hele dette området, - det heter Grunnane verneområdet
og er en av Norges største. Her gjøres det ikke inngrep.
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