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Viser til mitt spørsmål i Teknisk hovedutvalg i kveldens møte og ber om at følgende sak kommer opp til 
politisk behandling så raskt som mulig. 
 
Dette gjelder de gamle trærne i Hotvetalleen som i forbindelse med endringer i Ekornheia barnehage er 
pålagt å fjernes. Dette gjelder sak den 15.06 2018 fra formannskapet i gamle Drammen kommune.  
 
Det bes om at disse forholdene vurderes på nytt og kommer til politisk behandling.  Det bes om at 
fjerning av trærne settes på hold frem til ny behandling er gjennomført.  
 
Ekornheia Barnehage, Hotvetveien 33. Rett på innsiden av porten er det asfaltert en parkeringsplass for 
handicappet. De to nærmeste trærne er de som er bestemt fjernet. Hvis det skal etablere nye vil disse 
bli etablert midt i gangfeltet. Her synes det som lite gjennomtenk og en dårlig løsning for de gående, 
syklende og evt. for de bevegelseshemmede. Det er en mørk flekk på bildet som er illustrert hvor de nye 
trærne er tenkt å plantes.   
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Svar 
 
I denne saken er det fattet vedtak av Formannskapet i tidligere Drammen, saken dreide seg om 
følgende: 
 

Barnehagen planlegger å utvide arealene i barnehagen noe ved utvidelse av inngangsparti, rive 
eksisterende tilbygg mot vest og sette opp et nytt noe større tilbygg med samme plassering og 
bygge inn veranda mot øst. Samtidig søker de om varig bruksendring av bygningen fra bolig til 
barnehage. Barnehagedrift er ikke i tråd med avsatt formål i regulerings- og bebyggelsesplan for 
østre del av Hotvet, der eiendommen er avsatt til bolig. Det er derfor nødvendig å søke om 
dispensasjon fra formålet. Det er søknad om dispensasjon fra formålet som skal avklares ved 
politisk behandling. 

 
Barnehagen hadde vært drevet uten nødvendig tillatelse i lengre tid, og de hadde heller ingen egen 
parkering. I søknaden som var til behandling hadde de imidlertid avsatt plass til HC- og sykkelparkering, 
og opplyst at trafikken ikke vil være stor. Av saksfremlegget fremgår det at etableringen av slik parkering 
anses som en fordel i selve dispensasjonsvurderingen.  
 
Selve avkjøringen var for øvrig et tema i saken, den ble returnert for ny behandling fordi det kom et 
politisk ønske om at administrasjonen skulle se på muligheten for å flytte avkjøringen fra Hotvetveien til 
en sidevei. Denne flyttingen var ikke mulig å få til.  
Det er ikke relevant hvor mye de faktisk bruker selve HC-parkeringen i dag – når de har en avkjørsel skal 
den oppfylle kravene til frisikt. Derfor er også de tre vilkårene stilt i vedtaket.  
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Saksfremlegget sier følgende om selve trærne: 
 

Frisiktsoner for påkjøring til Hotvetveien fra barnehagen omfatter to trær som begge 
overskrider størrelsen for hva som kan aksepteres innenfor frisiktsonen, og må derfor fjernes. 
Trærne er to av en rekke trær som danner en allé langs Hotvetveien. 
 
Høsten 2017 ble det økonomiplanbehandlingen gjort følgende vedtak: 
 
12. Rådmannen bes utrede tiltak for å ivareta og utvikle leveområder i byggesonen som 
opprettholder det biologiske mangfoldet for flere arter med spesiell vekt på gamle trær. 
 
I forbindelse med pågående VA-prosjekt umiddelbart vest for denne barnehagen ble fjerning av 
trær og etablering av fortau langs Hotvetveien drøftet. Her ble det avklart at trerekka foran 
barnehagen og videre østover kan fjernes, da flere av trærne var i dårlig forfatning, og at ny 
trerekke etableres utenfor nytt fortau som erstatning for eksisterende trær. 
Det er foreløpig ikke avklart når dette prosjektet skal iverksettes. 

 
Vedtaket i Formannskapet ble ikke påklaget, og har nå vært gjeldende i snart 2 år. 
 
 
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter 
 
 


