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Ordfører har mottatt slik interpellasjon:
I formannskapet 11. september 2018 stilte jeg på vegne av Askøylisten følgende spørsmål
knyttet til sikkerheten til demningene i Vestravatnet i Strusshamn:
• Hvem har ansvaret for at demningene i Vestravatnet inspiseres og holdes vedlike?
• Er det etablert beredskapsplaner for et mulig dambrudd i Vestravatnet?
• Har kommunen noen overvåking av utviklingen av lekkasjen i sidedemningen i Vestravatnet?
• Hvis det er kommunen som har ansvaret for demningene i Vestravatnet, hvordan vil
kommunen utøve dette ansvaret for å håndtere risikoen for et dambrudd?
Bakgrunnen for spørsmålene er at innbyggere registrerer økende lekkasje fra en sidedemning,
samtidig som vi så hvilket skadepotensial som ligger i en demningsbrist gjennom hendelsen i
Munkebotn i Bergen. Svaret jeg fikk i formannskapet fra administrasjonen, gjorde oss i
Askøylisten urolige. Administrasjonen kunne ikke svare på de fire spørsmålene som ble stilt i
formannskapet.
I kommunens overordnede risiko- og sårbarhetsanalyse er demningsbrudd kategorisert til å ha
store konsekvenser for liv og helse og økonomiske verdier, mens sannsynligheten for
demningsbrudd er vurdert til å være lav. Her fastslås det at det er stor usikkerhet fordi man
mangler oversikt over private dammer.
I oppfølgingsplanen som er skissert i den overordnede ROS-analysen, skal kommunen følge
opp konsekvensene av dambruddsberegninger, kartlegge private dammer, og vurdere risikoen
forbundet med dambrudd i forhold til å styre mulig utbygging i nedstrømsområdene ved et
demningsbrudd. Dette er viktige tiltak for å håndtere risikoen ved et mulig demningsbrudd i
Vestravatnet.
De funksjonene og enhetene som er tildelt ansvar for å gjennomføre aksjonene gitt i ROSanalysen er rådmann, kommunalsjef teknisk og fagavdeling areal og samfunn.
Kan ordfører, på bakgrunn av at spørsmålene stilt i formannskapet ikke kunne besvares,
redegjøre for hvordan tiltakene i den overordnede ROS-analysen er fulgt opp i forhold til den
pågående lekkasjen i sidedemningen i Vestravatnet?
Ordfører gir følgende svar:

Hvem har ansvaret for at demningene i Vestravatnet inspiseres og holdes vedlike?
Ordføreren kan opplyse at det er eier som har ansvaret for at demningene inspiseres og holdes
vedlike. Som opplyst i F 11.09.18, ligger myndigheten angående dammer og damtilsyn hos NVE.
Det ble den 01.02.2016 sendt henvendelse og informasjon angående denne til NVE, og purret
opp fra Askøy kommune for andre gang den 07.12.2017. NVE svarte den 08.12.2017 at de ville
kommet tilbake når de hadde fått sett på saken. Da det ikke er kommet noe fra NVE har Askøy
kommune rettet en ny påminnelse tidlig i uke 44.
Er det etablert beredskapsplaner for et mulig dambrudd i Vestravatnet?
Det er ikke etablert beredskapsplaner for et mulig dambrudd i Vestravatnet. Den overordnede
ROS er ikke fulgt opp ift det punktet. Dette vil rådmannen følge opp. Rådmannen kommer
tilbake med sak politisk om hvordan og hvilke tiltak som iverksettes.
Har kommunen noen overvåking av utviklingen av lekkasjen i sidedemningen i
Vestravatnet?
Det foreligger ikke noen form for overvåkning av denne lekkasjen fra kommunen sin side. Det
er pr i dag ikke avklart eierforhold på sidedemningen.
Hvis det er kommunen som har ansvaret for demningene i Vestravatnet, hvordan
vil kommunen utøve dette ansvaret for å håndtere risikoen for et dambrudd?
Dette vil komme frem og bli avklart i det arbeidet som nå startes opp ift å følge opp den
overordnede ROS som vises til i interpellasjonen her.
Ordfører har også fått opplyst at rådmannen vil ta initiativ til en dialog med NVE angående
eierforhold til andre dammer med tilhørende demninger som kan gi stor skade ved brudd. De
som viser eierskap hos Askøy kommune vil rådmannen komme tilbake med sak om, hvordan et
eierskap og ansvar håndteres.
Rådmannen vil holde politiske utvalg orientert om fremdriften rundt både eierskapet til
Vestravatnet konkret, og generelt eierforhold til dammer og demninger på Askøy.
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