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Mange har irritert seg over at båten Kaholmen får ligge halvt sunket ved Tangenkaia. Brannvesenet har
lagt ut lenser rundt den 60 fot store båten. Ifølge media har kommunen gjort forsøk på å få fjernet
båten. Det skal være truet med tvangsbøter og at båten tvangsfjernes. Båten ligger ved Tangenkaia
Utvikling AS, som er et kommunalt AS. Fra kaikanten og utover eies grunnen av Drammen Eiendom. Det
er dårlig reklame for Elvebyen og kommunen at båten får ligge slik måned etter måned.
Spørsmål:
1. Hvorfor er ikke Kaholmen fjernet?
2. Er de private eiere ilagt dagbøter, som kommunen truet med?
3. Når vil Kaholmen bli fjernet fra Tangenkaia?
Svar
Kaholmen er en privat eid båt. De som på vårparten ble oppgitt som eiere og som har ansvaret for båten
har gjentatte ganger blitt oppfordret til å fjerne båten. De truet kommunen før sommeren med rettslige
skritt dersom vi fjernet båten uten deres samtykke. Det har derfor vært nødvendig å sikre seg mot
etterspill mot disse ved å varsle tilstrekkelig om konsekvensene ved å la båten ligge. Det er også et
strengt regelverk knyttet til forurensning og hugging av store båter, og vi jobber med å avklare hvordan
båten må håndteres.
Det er ikke fremsatt krav om dagbøter.
Det er en krevende prosess å fjerne båten på grunn av dens størrelse og status som skip og ikke båt,
samt strengt regelverk knyttet til destruksjon og forurensningsfare. Det er ikke tillatt å hugge båten på
kaia og kjøre den til Lindum i deler. Nærmeste skipshuggeri med nødvendig godkjenning ligger på
Vestlandet. Det er pågående dialog med Fylkesmannen og Miljødirektoratet om å finne en løsning som
innebærer hugging her på Østlandet. Fjerning og destruksjon kan ikke igangsettes før de nødvendige
tillatelser foreligger. Det er sendt en anmodning fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen med oppfordring
til å gi dispensasjon til aktuelt mottak på Østlandet slik at båten kan slepes dit. Så snart denne
godkjenningen foreligger, vil vi umiddelbart iverksette fjerning uten ytterligere varsling til eier. De totale
kostnader er estimert til om lag kr. 500.000. Vi kan ikke forvente å få dekning fra tidligere eier.
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