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Spørsmål 201 (2020) fra Ståle Sørensen (MDG): Kaholmen 

Til: 
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Viser til tidligere spørsmål 177 fra Trond Johansen (Krf) med svar fra rådmannen. 
 
Svaret fra rådmannen viser at regelverket i slike saker er komplisert og at en umiddelbar løsning er 
vanskelig. Ut fra rådmannens svar så er det lett å konkludere med at dette tar tid og at Kaholmen kan bli 
liggende en stund fremover. Dette er en uholdbar situasjon, men det må som et minimum innføres 
ordninger som sikrer nærmiljøet frem til prosessen er konkludert og Kaholmen fjernet. 
 
I dag er området sikret med noe som ligner lenser. 
 
3. november ble det gjennomført en befaring ved undertegnede hvor det ble påvist masse søppel 
samlet bak lensene slik som isoporplater. Noe av dette åpenbart ting som stammer fra Kaholmen selv. 
Slik som svømmevester og løst inventar fra skipet. 
 
Spørsmål: 
 
1) Vil lensene kunne påvirke fiskebestanden og miljøet i området? 
2) Fjernes søppel som samler seg bak lensene på jevnlig basis? 
3) Besørges det for at løst inventar i Kaholmen fjernes slik at disse ikke flyter ut? 
4) Er miljøgifter slik som drivstoff og batterier fjernet fra Kaholmen? 
5) Kan det være aktuelt å heise Kaholmen på land inntil situasjonen er løst? 
 
Svar 
 
Det har pågått en dialog med Fylkesmannen og Miljødirektoratet om å finne en løsning som innebærer 
fjerning av båten. Fjerning og destruksjon kan ikke igangsettes før de nødvendige tillatelser foreligger.  
Det er nå avklart at Kaholmen kan heves ved kaia og ikke må slepes avgårde. Bergingsfirma er engasjert 
og arbeidet med heving og bortkjøring av båten påbegynnes etter all sannsynlighet denne eller 
kommende uke. 
 

1. Lensene vil ikke påvirke fiskebestanden og miljøet i området. 
2. Søppel fjernes. 
3. Løst inventar vil fjernes når bergingen av båten settes i gang denne eller neste uke. 
4. Motor er tømt for drivstoff. 

 


