Asker, 16.01.18
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
fmoapostmottak@fylkesmannen.no, ref. 2017/31879-2 FM-J
Asker Kommune, post@asker.kommune.no
v/ Marte Helene Lie, Plan- og Bygningssjef

Vedtak i klagesak - Biterud B3, gnrbnr 1/460, 1/13, 1/465 – kommentarer til tilsvar
Innledning
Asker Elveforum har mottatt Fylkesmannens brev datert 10.01.18 og må få lov å kommentere.
All saksbehandling hadde vært enklere hvis vi ble korrekt sitert og ikke tillagt meninger. Vi mener at
Fylkesmannen kunne ha svart ca. som følger i en kortversjon:
- Angående BAF sone - vi beklager at vi misforstod.
- Beklager at vi koblet Asker Elveforum til flom saken - skulle referert til Biterud Sameie.
- Beklager at vi feilsiterte og at vi bare fokuserte på § 5 i Vannressursloven og ikke tok med § 7 og § 11.
- Vi takker for korrigeringer og oppfordrer Asker kommune til å gjennomføre en befaring for å
evaluere hvordan utbygger ivaretar sitt ansvar i forhold til Vannressursloven og reguleringsplanen
og vurderer avbøtende tiltak som med rimelighet kan oppnås i etterkant for å redusere belastningen
på bekk og våtmark.
I stedet for den enkle varianten har Fylkesmannens utlegninger på 3 sider i brevet datert 10.01.18 ført til
nye feilsiteringer og misforståelser:
1. Vi avstår fra å kommentere.
2. Vår kommentar i de 2 klagebrevene angående anleggsvirksomhet/10 m BAF sone gjaldt plassering
av rekkehus 10 m fra våtmarksområdet med terrasser i forkant som fører til stor anleggsvirksomhet
i 10 m BAF sonen – her var det mulig å gjøre justeringer i planen. I forholdene mellom vei og
bekk har vi hele tiden påpekt at vi har forståelse for at det ikke er mulig å anlegge en vei som
opprettholder 10 m BAF sone mellom bekk og vei (men at det er tekniske løsninger som ville
kunne gi en vesentlig mer skånsom utbygning og som antagelig ville vært mindre kostbar).
Fylkesmannen har fokus på feile sitater i sitt forsøk på å begrunne. Vennligst se nest siste avsnitt i
brev 08.08.16 og siste avsnitt i brev 06.06.16. Det er vanskelig å forstå hvorfor Fylkesmannen
ønsker å forsvare sin feile antagelse.
3. Fylkesmannens skriver meningsløst og feilaktig i innledningen og i punkt 3 at «Klager har stilt seg
uforstående til Fylkesmannens vurdering av flomfaren, samt vår uttalelse om manglende delegering
av ansvar fra NVE». Vi skrev i forrige brev at vi stilte oss undrende til at Fylkesmannen kobler oss
til flomsaken. Fylkesmannen forsvarer med henvisning til vår kommentar i vedlegg til brev datert
25.11.16. Fylkesmannen tillegger vår kommentar (hvor vi påpekte det irrelevante i Asker
kommunes utsagn) en merkelig mening. Vår fokus i klagen var miljøaspekter og ikke
flomproblematikk – og miljøaspektene i Vannressursloven er delegert til Fylkesmannen. Vi føler
oss «hengt ut» når Fylkesmannen feilsiterer så vesentlig.
4. Angående Vannressursloven § 7 og 11: Det er riktig at fagmyndighetene ikke kommenterte
miljøaspektet. Men Asker Elveforum har, som kompetent høringsinstans med lokal kunnskap,
påpekt at saksbehandlingen ikke har fokusert på Vannressursloven. Vi mener at vi har gitt
tilstrekkelig informasjon angående tilsidesettelsen og har foreslått enkle løsninger for å redusere
miljøpåvirkninger. Fylkesmannen skriver likevel: «Da Fylkesmannen anser saken som
tilstrekkelig opplyst og høringsinstansene ikke har gjort gjeldene innvendinger til planforslaget har
Fylkesmannen etter dette lagt til grunn at planforslaget ikke strider mot bestemmelsene i
vannressursloven.» Vår konklusjon er at Vannressursloven er mangelfullt vurdert.
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Vårt brev datert 19.12.17 og dette brevet er stilet til Fylkesmannen og Asker Kommune. Vi gjentar
forslaget om befaring med adresse til Asker kommune. Vi håper at kommunen tar aksjon i forhold til
turstien som nå er tegnet tvers gjennom våtmarkslokasjon 654. Turstien bryter med flere av reguleringsbestemmelsene og kan enkelt legges på østsiden av lokasjonen. Turstien er ikke tegnet inn i plankartet.
Asker Elveforum ønsker ikke å forfølge klagesaken – men har en forventning om en generell diskusjon om
Vannressursloven § 11 med Fylkesmannen, ref. andre henvendelser.

Vennlig hilsen,
Asker Elveforum
Unn Orstein, siv.ing., (sign.)
Leder
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