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Mot enighet om vannuttak for Eikern 
 
Det går mot enighet for hvor store mengder vann Vestfold Interkommunale Vannverk (VIV) 
skal få ta ut i Eikern. I siste formannskapsmøte sluttet de politiske partiene seg i hovedsak til 
rådmannens anbefaling om å godta de omsøkte 900 liter i sekundet. Men det var under 
forutsetning av at Øvre Eiker Energi monterer et tilleggsaggregat ved kraftstasjonen i 
Vestfossen for bedre å utnytt vannreservene og for å sikre en mer stabil vannføring i 
Vestfosselva. 
 

Det var stor interesse for vannsaken i Eikern og selv om frontene var mindre steile denne gangen, var det få 
tilhørere som hadde noe særlig til overs for VIVs planer om å pumpe ut 900 liter i sekundet fra det populære 
vannet. 
 

Det vakte betydelig harme for to år siden da det ble kjent at VIV hadde planer om å forsyne hele 
Vestfold med vann fra Eikern. Anslagene den gang tilsa et uttak på 1.200 liter vann i sekundet, noe 
som ville kunne få dramatiske konsekvenser for vannføringen i Vestfosselva og i Fiskumvannet. Etter 
utredninger og tilleggsutredninger er partene nå kommet fram til at et uttak på 900 liter/s kan 
aksepteres, men oppsitterne i Vestfossen og rundt Eikern er ikke sikre i sin sak. På et folkemøte for 
kort tid siden var det fortsatt stor skepsis til VIVs omfattende planer. 
 
En av skeptikerne på folkemøtet i Vestfossen var Jan Helge Lunde fra Eikernvassdragets Interesselag. 
Han ville ikke være med på at VIV kunne ta ut så mye som 2.400 liter/s i en krisesituasjon. 900 liter/s 
var mer enn nok, mente han, samtidig som han gikk inn for en minstevannføring i Eikern på 
høydekote 17,60 meter. Han ville også ha lokal styring av vassdraget med et tydelig kjørereglement i 
motsetning til andre på møtet som kunne tenke seg en rigid statlig styring av vannuttaket. Lunde 
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hadde liten tiltro til forskerne og mente vannuttaket ville føre til en gjengroing av Vestfosselva. Han 
ville at uttaket på 900 l/s ble redusert til det halve. 
 
Felles selskap 
Alt tyder på at vannrettighetene i Eikern som helhet blir styrt gjennom et interkommunalt selskap der 
VIV, Glitrevannverkene, Øvre Eiker kommune og Hof kommune inngår som eiere. Eikern Vannverk 
IKS blir trolig navnet, og dette selskapet må inngå en uttaksavtale med Øvre Eiker Energi, som har 
dagens rettigheter på vannet. Dette selskapet må på sin side søke om konsesjon for å kunne selge 
vannet til IKS-selskapet. 
 
Under formannskapets behandling ble det stilt som en forutsetning at det monteres et tilleggsaggregat 
i kraftstasjonen i Vestfossen. Dette har sin bakgrunn i at dagens kraftstasjon stopper ved liten 
vannføring. Med en ny turbin vil det bli økt kraftproduksjon, samtidig som det sikrer en jevnere 
forsyning av vann til Vestfosselva. Dette har mange miljømessige fordeler, i tillegg til å sikre vann til 
landbruksvanning. 
 
Formannskapet satte også som forutsetning at vannuttaket til VIV skal gjelde fram til 
Glitrevannverket starter sitt vannuttak. Vannuttaket på 900 l/s skal da opp til ny vurdering. Det ble 
også presisert i formannskapet at jordvanning i Vestfold ikke skal skje på bekostning av 
minstevannføringen i Vestfosselva. 
 
Mange interesser 
Møtet på Fossesholm i Vestfossen viste nok en gang at interessene står steilt mot hverandre i denne 
saken. Ordfører i Hof kommune, Olav Bjørnli, ble nærmest irritert og ba forsamlingen se på de store 
linjene i denne saken og ikke henge seg opp i den minste detalj og problem. - Vi må finne en god 
løsning for alle, ikke bare se problemer. Et sted må vi sette grensen for kritikk, sa han. Selvsagt ble 
dette utspillet kommentert av flere debattanter, og ordføreren måtte moderere seg noe da han ble 
beskyldt for å forsøke å kneble møtet. 
 

Ordfører AndersB. Werp (fra venstre) diskuterer her planene med ordfører i hof, olav Bjørnli, rådgiver Christen 
Ræstad og Jan helge Lunde fra Eikernvassdragets Interessentorganisasjon. 
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