INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKER ELVEFORUM
08.02.2018, kl. 19:00
Store Sal, Klubbhuset til Asker Skiklubb
Følgende saker skal behandles:
1. Konstituering
a. Registrering av møtedeltakere og godkjenning av fullmakter
b. Valg av møteleder og møtereferent
c. Godkjenning av innkalling og saksliste
d. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Styrets beretning for 2017
3. Revidert Årsregnskap for 2017
4. Budsjettforslag 2018
5. Valg
6. Eventuelt
Tema:
Asker kommune presenterer nye «Kommunedelplan vann 2018-2029» (høringsutgave).
Per Øystein Funderud, leder for VA – plan og investering
Carla Kimmels De Jong, fagansvarlig for vannmiljø

Asker, 17.01.2018
Asker Elveforum
Sign
Unn Orstein
Styreleder

Vedlagt følger:
 Styrets beretning for 2017
 Årsregnskap 2017 og Budsjett 2018

Kontingent 100 kr kontant eller
Konto: 1503.72.56991 eller VIPPS Asker Elveforum/18930

Adresser/Telefon: Asker Elveforum, c/o Unn Orstein, Biterudveien 23A, 1383 Asker unn.orstein@gmail.com

95 27 62 96

STYRETS BERETNING FOR 2017 – 14.01.18
1.

STYRET

Styret har i perioden bestått av:
Styreleder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:
Revisor:

2.

Unn Orstein
Erik Helland-Hansen
Kirsten Vaaje
Dan Lundquist
Jonas Tautra Vevatne
Paal Steine
Magnus Skjellestad
Margunn Kleveland

valgt i 2017 for 1 år
valgt i 2017 for 2 år
valgt i 2017 for 2 år
valgt i 2016 for 2 år
valgt i 2016 for 2 år
valgt i 2016 for 2 år
valgt i 2017 for 2 år
utpekt i 2017 for 2 år

ØKONOMI

Driftsutgiftene har vært holdt på et meget lavt nivå. Utgifter bokført har primært
vært kostnader for å arrangere årsmøtet og 2 forummøter.
Web siden asker.elveforum.no ble etablert til en lav kostnad ved litt
konsulenthjelp/dugnadsinnsats – primært fra ett medlem.
Økonomien er forbedret ved inngått avtale med Asker Kommune (Natur og Idrett)
for jevnlig plukking av søppel langs deler av Askerelva i sentrum – 5000 kr/år.
40 betalende medlemmer – men flere på distribusjonslisten og 220 som følger
oss på Facebook.
Resultatregnskapet for 2017 viser en balanse på kr 24 352.

3.
BUDSJETT 2018
Kommunen bidrar ikke til driftsutgifter for denne type organisasjoner og vi har en
lav medlemsavgift. Driftsutgifter er derfor planlagt på et lavt nivå. Utgiftene er
primært leie av lokaler til 3 - 4 forummøter og noe trykkekostnader. Noe trykking
kan utføres gratis på Servicetorget. Administrasjonsutgifter vil bli bokført.
Vi antar at vi kan søke om bidrag hvis vårt bidrag til skolens undervisning øker.
Kommunen bidrar i 2018 med 10 000 kr til seminar 19.04.18, se detaljer i 4.5.
Prosjekter som krever utstyr, etc. må finansieres ved å sende søknader til
relevante organisasjoner.

4.

STYRETS BERETNING

4.1 Innledning
Det er avholdt 7 styremøter i 2017. I tillegg til styremøter har det vært løpende
muntlig kontakt og e-post utvekslinger slik at styret har jobbet kontinuerlig med
saker også utenfor formelle møter.
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Det har vært mange store utbygningsaker ved vassdrag i 2017. Fokuset har vært
å kommentere ut fra de lover og regler som gir vassdragene en sterk beskyttelse.
Vannressursloven krever et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag. Det betyr
at vegetasjonsbeltet langs vassdrag ikke nødvendigvis må inneholde spesielle
arter for å bli beskyttet.
Styret har påpekt at det finnes alternativer løsninger som bør være vinn-vinn
løsninger. Men styret har opplevd i mange tilfelle at våre kommentarer ikke blir
hørt eller at det ikke gis begrunnet tilsvar. Klageretten har derfor blitt brukt flere
tilfeller.
4.2
Arbeid med barn og unge
 Arrangerte Seminar «Levende vassdrag» for lærerne 27.04.17 - i samarbeid
med Realfagskoordinator i Asker kommune. Kommunalteknisk avdeling og
Natur og Idrett deltok også. Kommunen kjøpte inn utstyr og
informasjonsmateriale til hver skole og bestilte presentasjon om vassdragene
fra BioFokus. Avholdt på Sem Grendehus med feltarbeid i Askerelva. Asker
Museum åpnet Sem Sag og Albert Seheims verksted inkludert omvisning.
 Bistod Vettre skole 3 dager i Blakstadelva.
 Hagaløkka skole SFO – pratet om vann og vassdrag 2 ettermiddager i høst,
planlagte turer til Drengsrudbekken utsatt til våren.
 Nettverksiden levende.vassdrag.no med undervisningsmateriale (startet av
Oslo elveforum) oppdateres med innsats fra Bærum elveforum (som har
kapital og har satt ut oppdraget) og faglig bidrag fra Asker og Oslo.
 Deltok på Semiaden med quizz og info for barn/familier.
4.3
Regulerings og byggeplaner, forvaltningsplaner, kommunens planer
 Deltatt med høringskommentarer i 8 saker (Vestre Billingstad, Kommuneplanen,
Utfylling i Gjellumvannet, rehabilitering av Kistefossdemningen, Kommunens
Handlingsplan 2018, Sem forvaltningsplan, Forvaltningsplan for Semsvannet
landskapsvernområde, Utbyggingsavtale Vestre Billingstad).
 Sendt innspill i 7 saker – de fleste før oppstart reguleringsarbeid (Bondilia,
Gui/Vinterveien, Landøyaveien 5, Vettre idrettsanlegg, Dikemark idrettspark,
Søndre Bondi Skjøtselsplan).
 4 klager er sendt til Fylkesmannen i 2017, men tilbakemelding er ikke mottatt
(Semsveien 51-55/Elvehagen, Føyka/Elvely, Vaskehallen på Nesbru,
Fjelkensvingen (utbygger har nå forandret planen).
 Møte med Tandberg Eiendom AS i desember for å påvirke planer for
Heggedal Vest ved Skitthegga og elv fra Gjellumvannet - hvor byggestart er
først om 3-4 år basert på en reguleringsplan fra 2010.
 Kommunedelplan Vann ble sendt på høring i desember og vi sendte utkast til
høringskommentarer før jul og ble invitert til dialogmøte med
Kommunalteknisk avdeling 9. januar 2018.
 Det er ca. 20 andre saker som vi har engasjert oss i med kommentarer/
innspill/rapportering om ulovligheter etc.
 Mange befaringer for å vurdere forhold og mange befaringer for å bli bedre
kjent med vassdragene.
4.4
Kontakt med beslutningshavere
 Samtaler med Statens vegvesen om arbeid i Semsveien.
 Deltatt på diverse høringsmøter med utbyggere og kommunen.
 Møte med entreprenører og eiere i utbygningsprosjektet – positive møter
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Kontakt med politikere før Bygningsråd og Kommunestyre møter.
Møte med Fylkesmannen og diverse dialoger pr. telefon, samtaler på
seminarer og 2 befaringer.
Brev til Fylkesmannen i april med tema Vannressursloven §11 og med
henstilling til en forsterket innsats for å bevare vassdragene i tettbygde strøk.
Har purret og er lovet mer dialog i 2018.
Laget en samling av lovparagrafer, forskrifter og andre viktige referanser som
skal beskytte vassdragene – ca. 35 lovparagrafer.
Dialog med NVE – noe kontakt og vi har bedt om et dialogmøte.
Tatt kontakt med Røyken kommune og vi vil få anledning til å kommentere
planer for Skitthegga gjennom Røyken sentrum

4.5
Diverse.
 Deltatt på mange seminarer i Vannforeningen og andre arrangementer
innenfor tema som er relevant for Asker Elveforum (uten kostnad for AE) – gir
kunnskap og kontakter
 Skrevet 2 innspill i Budstikka – om Føyka/Elvely og Heggedal sentrum
 Etablert hjemmeside asker.elveforum.no.
 Relativt mange innlegg på Facebook og 222 som følger «Asker Elveforum»
 Planlagt seminar «Forvaltning av urbane vassdrag» 19.04.17 sammen med
Oslo elveforum og Bærum elveforum – Fylkesmannen, Asker kommune med
flere bidrar med midler og foredrag.
 Sendte 2 innspill til Askerposten: «Vegetasjonen langs elver, bekker og vann
har en viktig funksjon» og innspill om fjerning av fremmede arter
 Plukket søppel – ett medlem bidrar sammen med en fra styret for oppfølging
av avtalen med kommunen (østre del av Askerelva fra Askerholmen gangbro
til Kirkeveien). Har dratt opp sykler, bilbatteri, bildekk etc fra elven i tillegg til
all plastemballasjen i kantsonen.
 Deltok på Frivillighetskonferansen 25. november med presentasjon og stand.
 Deltok i desember i «bli kjent møte» med Hurum og Røyken
Naturvernforbund som Naturvernforbundet i Asker inviterte til – møtested
Røyken.
 God kontakt og dialog med Sabima og Vannkoordinator for
friluftsorganisasjoner som planlegger en kampanje for vassdragenes
kantsoner i 2018.

4.6
Årsmøtet/forummøter/turer:
02.02.17
Årsmøtet + tema: Presentasjon av områdeplanen for Vestre
Billingstad ved Neselva – se referat vedlagt.
27.04.17
1) Sjøørret- og laksestrekninger v/ Hjalmar Eide, NJFF
2) Ørret og behov for klekkeri v/ Knut Kristiansen, AJFF
3) Status/info
12.10.17
1) Gjenåpning og forvaltning av bekker og elver i Oslo kommune
v/Tharan Fergus, Oslo kommune, Bymiljøetaten
2) Biologisk mangfold i urbant miljø v/Taran Aanderaa, landskapsarkitekt
3) Litt status
07.05.17
19.10.17

Søndag: Askerelva fra sentrum til Blakstad – 21 deltagere (regnet)
Torsdag kveld: Neselva – en rundtur fra Hvalstad skole – 16 delt.
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4.7
Følgende saker mener dagens styre det vil være riktig å bruke mer tid
på i 2018
 Delta i seminaret «Levende vassdrag» for lærerne 24.04.18 og bistå
lærerne ved opplegg ute i felten.
 Skoleprosjektet – her vil vi gjerne ha hjelp av pensjonister som har lyst å
bli med ut med skoleklasser til elv og vann
 Fokus på skjøtselsplaner for vassdrag for å sikre minst mulig inngrep.
 Diskutere hva som skal til for å beskytte kantsoner mot misforstått skjøtsel
og hvordan vi kan inspirere til at kantsoner restaureres
 Følge opp Vestre Billingstad, Heggedal Vest, Føyka-Elvely og andre
utbyggingsprosjekter.
5.
OPPSUMMERING
Vi mener at vi har holdt et høyt tempo og høy kvalitet på våre brev og e-poster i
Asker Elveforums andre år. Det skjer svært mye langs Askers vassdrag og vi
håper at vårt engasjement for å bevare og forbedre vil gi resultater på kort så vel
som lang sikt. På generell basis kan vi ikke si oss helt fornøyd i dag – men vi ser
en klar forbedring i 2017 angående kunnskap og holdninger.
Reguleringsbestemmelser er blitt justert etter våre innspill – dog ikke i den grad
som vi mener lovverket bestemmer. Det er stadig mulig for eiere, utbyggere og
kommunen å forbedre sin holdning til og oppfølging av de krav som ligger i
Vannressursloven § 11 og Kommuneplanen 7.
Asker 14.01.18
Unn Orstein – sign.

Erik Helland-Hansen – sign.

Dan Lundquist – sign

Jonas T. Vevatne – sign.

Kirsten Vaaje – sign.

Paal Steine – sign.

VEDLEGG - Tema på årsmøtet 02.02.17 «Presentasjon av områdeplanen
for Vestre Billingstad ved Neselva»
Temadiskusjonen ble innledet ved at Askers Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø
presenterte en oversikt over Askers kort- og langsiktige utvikling med vekt på viktigheten
av å legge til rette for transport, skole/barnehage og knutepunktsfunksjoner der gitte
rekkefølgebestemmelser er vesentlige. Han understreket i den senere diskusjonen at ved
alle nye utbyggingsplaner vil man først og fremst sikre seg kontroll over vannet
(overvann, fordrøyning, åpne bekker, flomsoner) og hensynet til biologisk mangfold og
deretter alle de andre elementene i områdeplanlegging.
De 4 utbyggerne - JM Norge AS, Ferd eiendom, Eiendomsplan/AF-gruppen og Asker
eiendom/Eiffel eiendom - har samarbeidet om en områdeplan hvor det gamle ABB
bygget og Ikea lageret rives til fordel for 1640 boliger. Neselva meandrer langs nord og
sør for området og skaper et attraktivt miljø - men Neselva blir også mer utsatt. JM
presenterte prosjektet ved Tanja Guetler og landskapsarkitekt Inger-Lill Eikaas
presenterte sin rapport om Neselva mens rådgiverne fra BioFokus, Naturrestaurering samt
utbyggerne var tilgjengelige for å utdype problemstillingene og svare på spørsmål fra
salen.
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Regnskap 2017 og budsjett 2018 - Asker Elveforum
RESULTATREGNSKAP
Inntekter

Regnskap 2017

Budsjett 2018

Medlemsavgifter

4 165,50

4 000,00

Dugnadsinnsats

5 000,00

5 000,00

Diverse 1) + 2)

1 696,50

0,00

24,88

20,00

10 886,88

9 020,00

550,13

700,00

2 621,53

3 000,00

Trykking

0,00

1 000,00

Administrasjon, diverse

0,00

1 000,00

Skoleprosjektet

0,00

0,00

Diverse 1) + 2)

2 100,00

0,00

Sum utgifter

5 271,66

5 700,00

5 615,22

3 320,00

Renter
Sum inntekter
Utgifter
Bank (DnB)
Medlemsmøter

Resultat

BALANSE
5iendeler
Bankinskudd

1. januar 2017

1. januar 2018

23 652,24

29 267,46

Kontanter

400,00

900,00

Fordringer

300,00

0,00

Sum eiendeler

24 352,24

30 167,46

Gjeld

0,00

1 612,09

Sum gjeld

0,00

1 612,09

Gjeld

Sum eiendeler og gjeld

24 352,24

28 555,37

Asker, 14.01.2018

Dan Lundquist

Notat:
1) Asker Elveforum betalte leie av Sem Grendehus i forbindelse med samling Levede Vassdrag
som deretter ble refundert av Asker kommune
2) Asker Elveforum kjøpte 4 bøker a kr. 200 av Kjell Solli, og brukte 2 som gaver til
foredragsholdere og solgte 2 til medlemmer

Regnskap 2017 og budsjett 2018 - utkast 2
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