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EIKERNVASSDRAGET  
INTERESSENTLAG BA 
For berørte andelshaveres interesser i Eikernvassdraget 

Leder: Per Aker 
Adresse: Akersveien, 3300 Hokksund 
Telefon hjemme: 32 75 22 88 
Mobiltelefon: 97 17 99 25 
E-post: evileder@start.no

Hokksund, 10. februar 2003 
Øvre Eiker kommune 

- v/Ordfører 
- v/Formannskapets medlemmer 
- v/Gruppeleder for Sosialistisk Venstreparti 

 

Eikern som drikkevannskilde – Konsekvensutredning (KU) – 
Invitasjon til møte mellom ØEK og EVI 13.02.2003 
 
Vi takker for invitasjon til møte den 13.02.2003 kl 14:00 i Rådhuset i Hokksund, og tilsendte papirer 
med forslag til saksliste.  
 
Vi ønsker å melde tilbake noen synspunkter og forutsetninger som vi finner viktig for gjennomføring 
av møtet. 
 
Drikkevannsuttaket som er til høring er en stor inngripen i Eikernvassdraget og en stor sak for bygda 
vår. Det er svært lange perspektiver med mange berørte parter. EVI har hatt et ønske om en åpen 
dialog med kommunen under den forutsetning av at våre medlemmer og ØEK har felles interesser å 
ivareta.  
 
Kommunens oppgave må være å ivareta egne innbyggeres interesser: 
 

• skånsomt inngrep i vassdraget av hensyn til miljø/næringsliv/friluftsliv 
• egen drikkevannsforsyning og kraftstasjonen 

 
Vedørende regionale og evt nasjonale interesser er det andre parter (som fylket m.fl.) som har til 
primær oppgave å ta seg av dette. 
 
ØEK er fra tidligere møter og korrespondanse kjent med EVIs synspunkter og betenkeligheter med et 
så stort vannuttak som 900 l/s. Når vi nå takker ja til møtet, er det under den forutsetning at ØEK må 
vise vilje til å ivareta vassdraget og verne seg mot dramatiske inngrep.  
 
EVI er meget betenkt over at ØEK ved sitt forhandlingsutvalg istedet for å arbeide for å begrense 
vannuttaket har gått inn i et tett samarbeid med vannverkene. Vi er redd for å dette fører til bindinger 
som gjør at kommunen ikke kan gå inn i saksproblematikken på fritt grunnlag. 
 
Etter at KU-en ble lagt ut på offentlig høring, har det vært foretatt nye beregninger. Disse går på 
alternative måter å kjøre kraftstasjonen på. Uttaksmengden på 900 l/s har ikke vært til diskusjon. 
Simuleringene viser etter vår mening at man på flere punkter beveger seg over yttergrensene for 
vassdragets tåleevne.  
 
Dersom formannskapsmedlemmene ønsker å diskutere hvordan vi sammen kan ivareta bygdas 
interesser, er vi villige til å delta på møtet for å prøve å finne en plattform med punkter – da særlig 
forutsetningene for å kunne beregne vannuttaksmengde – som vi kan være enige om.  
 

mailto:evileder@start.no


Sist lagret: 2003-02-11 Eikernvassdraget Interessentlag BA (EVI) Side 2 av 3 

Dette er en type sonderinger vi ønsker å foreta uten at VIV og Glitrevannverkets interesser er 
representert – dvs Christen Ræstad kan ikke møte i en slik sammenheng. Vi er usikre på om advokat 
Vislie også representerer Glitrevannverket. Hvis det er tilfelle, ønsker vi å føre diskusjonene også uten 
at han er til stede. Da dette stort sett er politiske og ikke juridske spørsmål, ser vi forøvrig heller ikke 
behovet for at advokatene skal være til stede. 
 

Vi vedlegger vårt forslag til agenda, samt vårt brev av 09.12.2002 hvor en del momenter er listet opp. 
 
For å kunne planlegge møtet fra vår side, må vi ha skriftlig tilbakemelding innen 12. februar kl 15, 
helst pr e-post evileder@start.no og fmohus@netcom.no.

*

Vi ser fram til en konstruktiv diskusjon, til beste for framtidig forvaltning av vassdraget som en viktig 
ressurs og en stor del av bygda vår. Eikernsaken har for oss tatt mye tid. Vi føler et stort ansvar for at 
resultatet må bli tilfredstillende. 
 

Med hilsen  
Eikenvassdragets Interesentlag (EVI) 

Per Aker  
leder 
 
Kopi: Bjerknes Wahl-Larsen ANS v / H.r.adv. Karl Wahl-Larsen, Kronprinsensgt 5, 0251 Oslo 
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Agendaforslag for møte mellom ØEK og EVI 13.02.2003 kl 14:00 
(Vi har forsøkt å estimere et tidsforbruk pr punkt) 
 
1. ØEKs ståsted - ved Ordfører Anders B. Werp, ØEK [ca 5 min] 
 
2. EVIs ståsted – ved Leder Per Aker, EVI [ca 5 min] 
 
3. ØEKs politiske prioriteringer ift Eikernvassdraget og EVIs syn på dette [ca 45 min]: 
 

3.1. Bruken av vannet (formål og forvaltning) 
3.2. Forsyningsområder 
3.3. Vannstander og minstevannføringer 
3.4. Klausulering av nærområdene til drikkevannsinntakene 
3.5. Friluftsliv - ferdsel 
3.6. Fiskumvannets fuglereservat 
3.7. Eikerns unike storørretstamme 
3.8. Kraftstasjonen i Vestfossen med lønnsom energiproduksjon 
3.9. Eget drikkevann for ØEK 
3.10. Felles vannverk med Glitre og VIV 
3.11. Vestfosselva med nasjonalt registert viktig kulturlandsskap 
3.12. Driften av M/S Eikern 
3.13. Vannkvaliteten i Fiskumvannet 
3.14. Næringsutvikling i vassdraget i nærområdene til vanninntak 
3.15. Uttaksmengder 

 
4. Konsekvensutredningsprosessene [ca 15 min] 
 

4.1. Prosessen fram til nå 
4.2. Status nå 
4.3. Prosessen framover til høringsfristen og senere 

 
5. Drøftelser av evt mulige samlende standpunkter mellom ØEK og EVI [inntil 50 min] 
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