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Eikern, 11. mai 2005 
 
Pressemelding 
 

Eikernkonsesjon – ingen vannuttak til Glitrevannverket.
NVE har meddelt Øvre Eiker Energi A/S (ØEE) konsesjonstillatelse til kraftproduksjon og 
vannuttak til alminnelig vannforsyning. Øvre Eiker kommune (ØEK), som forøvrig er eier av 
ØEE, har eget vannuttak i Eikern, men ønsket også å sikre Drammensregionen ved 
Glitrevannverket drikkevann fra Eikern. Konsesjonstillatelsen av 11.04-05 er endret på 
vesentlige punkter i forhold til hva det ble søkt om. 
 
Glitre får ikke vann, mens vannuttaket til Vestfold (VIV) er prioritert. Vannmengdene som 
kan tas ut er redusert fra 900 l/sek. til 600 l/sek. Dette vannuttaket skal dekke både Vestfold 
og Øvre Eikers behov, men også mengden på 600 l/sek. skal reduseres i knapphetsperioder. 
Det er også lagt begrensninger på forsyningsområde og forsyningsformål. Laveste regulerte 
vannstand og sommervannstand er hevet, samtidig er det en forbedring av 
minstevannføringskravet i Vestfosselva.  
 
At Glitre ikke får vannuttak forhindrer ikke at ØEK ønsker å gi Glitre en slags rett til et 
vannuttak i Eikern i en felles avtale mellom vannverkene. Denne retten får Glitre seg ved å 
betale inn  Kr. 15000,-  Dette er vel neppe noen upris, snarere en mulig gave. 
Glitrevannverket har samkjøring med Asker og Bærum vannverk som etablerer uttak fra 
Holsfjorden. Offentlige myndigheter har bedt Glitre å utrede Holsfjorden som alternativ kilde 
den dagen de mangler vann. 
 
Et større vannuttak fra Eikern krever ny konsesjon. Ettersom foreliggende konsesjon er 
vanskelig nok å overholde ut fra foreliggende krav, er et større vannuttak imidlertid svært 
usannsynlig. 
 
Uavhengig av konsesjonen vil ØEK gjøre en avtale om et fond hvor det skal innbetales 1.øre 
pr. kbm. drikkevannsuttak til tiltak i vassdraget for å sikre vannkvaliteten. Dette er skuffende 
lavt da VIV i dag har en ordning med 4 øre pr. kbm. for uttaket i Farris.  
 
Konsesjonstillatelsen av 11.04-05, om den ikke blir endret ved en eventuell klage, tilsier at 
vannuttaket til VIV blir prioritert sammen med allmene interesser og miljøinteresser. ØEEs 
rettigheter til kraftverksregulering innskrenkes.  
ØEK har spilt en aktv rolle som pådriver for konsesjonssøknadens innhold, men har ikke 
ivaretatt de lokale interesser på en tilfredsstillende måte. Konsesjonsmyndighetene (NVE) har 
i større grad vektlagt de allmene lokale interesser. Troverdigheten til ØEK, og “kommunens 
gode intensjoner” med den lokale forvaltningen må kunne sies å være vannet ut !  
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