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ASKER ELVEFORUM
Status rapport 22.10.18
Asker Elevforum ble stiftet 31.01.16 (etter Kommunestyrets initiativ/vedtak 10.11.15) for å bidra til at
Askervassdragene beholdes/rehabiliteres som grønne og levende strenger med biologisk mangfold, god
økologisk status, stor opplevelsesverdi og kulturminner bevares.

Vi inviterer til åpent Forum møte torsdag 29. november kl 19, se flere detaljer nedenfor.
Det har skjedd en god del i august, september, oktober og vi oppsummerer.

1.

Møte 29.11.18: Hvilke lover beskytter vassdragene i Asker og status miljørett anno 2018

2 kapasiteter kommer til vårt møte som starter kl. 19 på Føyka, Asker Skiklubbs Store Sal:
Nikolai Winge, Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett, doktorgrad «Kampen om arealene», stiftet Norsk
Forening for Miljørett i 2017, dukker opp i aviser og Dagsnytt 18. Har deltatt i ett stort forskningsprosjekt
nettopp avsluttet: "Plan- og bygningsloven - ivaretar loven behovene i dagens samfunn?".
Nikolai kan si mye om status miljørett i dagens Norge.
Inger Staubo, NVE, seniorrådgiver i seksjon for areal og sikring med tema, har ledet Norsk Vannforening i
mange år: «Hvem har ansvar for hva? Vannressursloven og andre lovverk."
Nikolai bor i Asker og Inger i Røyken.

2.

Lysvandringen onsdag 24.10 - Asker Elveforum har en post i midtveis i bakken.

3.
Asker Turlag åpner ny rundtur – Risenga – torsdag 25. oktober kl 17:30.
Turen starter fra Asker stasjon og går langs Askerelva/Bondivann fram til Kunstnerlia før den snur
tilbake via Risenga skogen, Leikvoll og Vomma. Unn har hatt ansvar for etableringen og er turleder.
4.

Asker Elveforum har en post på Frivilighetskonferansen i Kulturhuset 27. oktober kl 11-14:30.

5.

Hva har vi drevet med siden sommerferien?

Vi hadde post på Semiaden 9. september og deltok i etableringen av Asker Turlags Rundtur Neselva som
ble åpnet av ordfører Lene Conradi 30.08.18.
Følgende saker er fulgt opp og kommentert (våre brev til Plan- og Bygningsavdelingen kan nås gjennom en
link på askerelveforum.no eller søk i kommunens Tekniske saksarkiv):
1. Asker og Bærums Boligbyggelag har planer for Bondilia med 117 leiligheter. Kommunen er i ferd
med å vurdere planene og vi har sendt inn kommentarer til dokumentene vi finner i Teknisk
saksarkiv. Vi mener bygg kommer for tett på vegetasjonen/våtmarken langs Bondivann. Sak
17/378 i Teknisk Saksarkiv
2. Arkitekt har tegnet forslag til flytting av Varmestua på Askerholmen. Vi mener den er plassert
unødvendig nært Askerelva og har foreslått en vinn-vinn løsning. Sak 18/6597.
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3. Kommentert Kommunedelplan klima, energi og miljø. En hovedsak er at kommunen bør være
mer koordinert og ha en sterkere fokus på bevaring av vassdrag mot utbygging i henhold til
lovverket og statlige og regionale føringer.
4. Kommentert Temaplan sykkel angående planer for sykkelvei langs Gjellumvannet og Bondivann
som har store tekniske utfordringer og miljøkonsekvenser, et svært kostbart anlegg og antagelig
urealistisk selv om man satser på flytebroer.
5. Kommentert Handlingsprogrammet og budsjettet for 2019 – 2022.
6. Kommentert Bane Nors Konsekvensutredning for Vendespor prosjektet langs Askerelva.
Konsekvensutredningen er foreløpig trukket tilbake. Sak18/1329.
7. Innspill til start reguleringsarbeid for Perleporten/Fusdalskogen 1.
Fylkesmannen har sendt brev til ordfører og rådmann. Brev datert 19.09.18 minner kommunen om
ansvaret for ansvarsartene og artene på rødlista og sier at den største trusselen er utbygging og annen
menneskelig arealendring.
Ny forskrift kunngjort 28.09.18: Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og
klimatilpasning.

Hjertelig hilsen
Styret i Asker Elveforum

askerelveforum.no og Facebook Asker Elveforum.
Kontingent 100 kr. Konto: 1503.72.56991. VIPPS Asker Elveforum/18930.
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