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ASKER ELVEFORUM
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.

Invitasjon til Årsmøte og åpent møte torsdag 7. februar kl 19.
Årsmøtet pleier å gå raskt og vi fortsetter med tema Bondivann – med innlegg fra flere som bidrar med
kunnskap. Mer detaljert invitasjon kommer.

Det skjer fremdeles mye og vi oppsummerer hovedsakene siden forrige statusrapport 23.10.18:
Våre brev til Plan- og Bygningsavdelingen kan nås gjennom en link på askerelveforum.no eller søk på
Asker Elveforum i kommunens Tekniske saksarkiv.
Åpent Forum møte avholdt 29.11.18 med tema: Hvilke lover beskytter vassdragene, oppsummerte
resultater fra forskningsprosjekt om Plan. Og Bygningsloven og status på byggesaker langs vassdrag
Varmestua på Askerholmen. Vi mener varmestua er plassert unødvendig nært Askerelva og med
unødvendige flomtiltak. Vi har tidligere foreslått en vinn-vinn løsning uten å bli hørt. Sak 18/6597.
Dialogmøte med kommunen 21.11, varsel om oppstart med tegninger 30.11, befaring med kommunen
12.12 og åpent møte 13.12. Innspill fra elveforum i Budstikka 13.12.18. Flomsletten bør bevares for
parkering og Varmestua kan flyttes nærmere Coop hvor tomten er bredere. Innspill til oppstart planarbeid
vil sendes i god tid før fristen 21.01.19.
Bane Nors Vendespor/driftspor prosjektet langs Askerelva var sak i Bygningsrådet 5.12.18 hvor
Rådmannen foreslo at saken skulle sendes på høring. Men Bygningsrådet vedtok: «Bygningsrådet
utsetter reguleringsplansaken. Bygningsrådet ønsker et møte med BaneNor før 1. gangs behandling av
reguleringsplanen for å avklare viktige temaer som berører vekst og utvikling av Asker sentrum. «
Elvely og Drengsrudbekken. Kommunen har satt ned stikk langs Kirkeveien for å markere grensen for ny
vei inkludert kanal. Vi sendte brev 29.11.18 og etterspurte om Utomhusplan og søknad om vassdragstiltak
er utarbeidet (med referanse til vedtak og brev fra Fylkesmann). Svar er ikke mottatt.
Vi har sendt informasjon om hogst, massefyllinger og snøbrøyting i kantsoner til kommunen – til
sammen 6 saker på kort tid. Kommunen sendte umidlebart brev til 2 tiltakshavere og krevd opprydning.
Utfyllingen ved Sagdammen hadde Fylkesmannen allerede grepet taket i, men skaden er skjedd og
rehabilitering tar tid.
Klage sendt på lyssatt skilt plassert tett på den viktige gyteelven Neselva.
Asker ca. 180 dammer. De er enten naturlige eller skapt av tidligere næringsliv. Kommunens kartlegging
og forslag til hvordan god forvaltning kan sikres, inkludert Østenstad dammen, er på høring ut desember.
Vi har sendt kommentarer og forslag. Vi har ikke anbefalt full rekonstruksjon av den private
Østenstaddemning p.g.a. av kostnader for sikring og drift og mener 2 m høy demning kan være et
alternativ.
Vannområde Indre Oslofjord Vest er i ferd med rullering av planer og tiltaksprogram som skal være
gjeldende fra 2022 til 2027. Gjeldende program skal være fullført innen 2021 – men kommunen har
informert at mål i henhold til Vannforskriften om god kjemisk og økologisk status for Askers vassdrag ikke
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vil nås og nye tiltak må settes i verk. Dokument om hovedutfordringer har vært høring og vi har sendt
kommentarer. Viktig å ikke fortsette nedbygging langs vassdrag og fortsette bit-for-bit.
Vi har laget en power point presentasjon med bilder fra 10- års flommen 11-12 november 2018 og
flombilder fra tidligere år og sendt til kommunen 11.12.18. Vi har uttrykt en sterk bekymring ved at
kulvertene under jernbanen gikk fulle og ba om mer informasjon om hvilke tanker og hvilke analyser som
gjøres og hvordan pågående utbyggingsplaner kan forverre situasjonen.
Vi forsøker etter hvert å følge med i hva som skjer i Røyken og Hurum, men klarer enda ikke å følge tett
på. Men Røykens rapport med forslag for flomtiltak i Hegga er viktig og Hegga fortsetter jo som
Skithegga inn i Asker og gjennom Heggedal og vi må derfor engasjere oss. Røyken kommune har utsatt
kommunal behandling av rapporten.
Det planlegges 10 boliger ned mot Gjellumvannet og utvidelse av Vinterveien langs Guibekken.
Dialogmøte med tiltakshaver er avtalt 2. januar før saken kommer på 1. gangs høring.
Vi savner svar på flere av våre brev til kommunen – men slik har det vært siden vi startet (høringsbrev har
annen rutine hvor ingen får direkte svar og vi må selv følge med for å lese tilsvar i teknisk saksarkiv eller i
politikernes møtekalender en uke før møtet).
Med håp om et fredeligere 2019 med færre saker som angår vassdragene.
Vi er glad for alle medlemmer – passive og aktive. Ta gjerne kontakt.
God Jul!
Hjertelig hilsen
Unn Orstein, styreleder
Asker Elveforum
95 27 62 96
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