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Spørsmål 112 (2020) fra Gro Nebell Aronsen (MDG): Status kommunens område «Skjæra-
parken» Øvre Svelvik 
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Undertegnede har blitt kontaktet av innbygger i Øvre Svelvik som etterlyser status vedrørende 
opprydding på kommunens eiendom ved Skjæra i Øvre Svelvik. Ved befaring er kommunens eiendom 
nedenfor Storgaten 3 og 5 hensatt med private eiendeler og «skrot» og derved uframkommelig for 
allmennheten.  
 
Det har vært dialog med Svelvik kommune og Øvre Svelvik Vel gjennom flere år, og det så ut til at 
situasjonen skulle løses, men så har det stoppet helt opp iht. innbyggere i området.  
 
Det er skiltet at kyststien går her, men det er ikke fremkommelig i området som grenser mot sjøen på 
grunn av privatiseringen på kommunens eiendom. Underveis i befaringen observerte vi turister som 
forsøkte å følge skiltingen til kyststien, men som måtte snu og gå ut på hovedveien igjen.  
 
Skjæra og områdene rundt er et yndet rekreasjonsområde for mange, både innbyggere i tidligere Svelvik 
kommune og turister fra nær og fjern, et området som også Øvre Svelvik Vel har holdt vedlike i mange 
år. «Skjæra-parken» fungerer som båtopplag vinterstid og er et flott grøntområde sommerstid.  
 
Iht. innbygger har tidligere Svelvik kommune påtatt seg opprydding, dersom beboere som har benyttet 
området til hensetting av blant annet gamle båter, falleferdig brygge og gammel flytebrygge med 
isoporbunn som smuldrer i biter og som havner i fjorden, ikke gjør dette selv. 
 
Spørsmål: 
1. Det etterlyses status på hvordan Drammen kommune planlegger å håndtere forsøpling og 

privatisering på kommunens egen tomt. 
2. Det etterlyses tidsplan for opprydding av kommunens område. 
3. Det etterlyses plan for fremkommelighet på kyststien/oppgradering i området. 
4. Det skal tidligere være avsatt midler til ovenstående, er disse overdratt Drammen kommune?   
 
Svar 
 
I 2019 ble Kyststien i Svelvik oppgradert og ryddet. Planen var å etablere en ny strekning på Kyststien fra 
pumpestasjonen på Skjæra, langs sjøen ved Storgaten 5 og 3, videre på veien mot Svelvik ferjeleie der 
eksisterende kyststi starter. Dette er ikke utført, og forsøpling på kommunens eiendom er til hinder for 
fremkommeligheten. Skiltet er nå fjernet inntil området er ryddet og stien er opparbeidet som planlagt. 
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Det vil bli utarbeidet planer for opprydding på kommunens eiendom i løpet av 2020. Etablering av trasè 
for ny Kyststi vurderes etablert i 2021. Forutsatte prosjekter i de tre tidligere kommunene vil gjennom 
økonomiplanarbeidet prioriteres innenfor budsjettrammene.  
 
Som kjent er budsjettet til denne type tiltak redusert med 50% i 2020 i forhold til hva de tre 
kommunene samlet sett hadde tidligere, noe som tilsier at det er krevende å gjennomføre alt som er 
prioritert i år.  
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 
 


