INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ASKER ELVEFORUM
06.02.2020, 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 2019
3. Revidert Årsregnskap for 2019
4. Budsjettforslag 2020
5. Valg
6. Eventuelt
Tema:
«Kirkeveien – Føyka/Elvely» ved Jan Roger Selnes fra Asker kommune/Norconsult
«Ny flomrapport for Askerelva» ved Marius Gulbrandsen Kommunalteknisk avdeling

Asker, 16.01.2020
Asker Elveforum
Sign
Unn Orstein
Styreleder

Vedlagt følger:
 Styrets beretning for 2019
 Årsregnskap 2019 og Budsjett 2020

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 2019 – 16.01.20
1.

STYRET

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

2.

Unn Orstein
Dan Lundquist
Jonas Tautra Vevatne
Torger Hjalmar Ugstad
Kjell Repp
Magnus Skjellestad
Knut Johan Ruud
Guttorm Grundt
Vidar Skovli

valgt i 2019 for 1 år
valgt i 2018 for 2 år
valgt i 2018 for 2 år
valgt i 2018 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2019 for 2 år
valgt i 2018 for 2 år

ØKONOMI

Driftsutgiftene har vært holdt på et meget lavt nivå. Utgifter bokført har primært
vært kostnader for å arrangere årsmøtet.
44 betalende medlemmer – men mange flere på distribusjonslisten og 356 som
følger oss på Facebook og 332 som liker siden.
Resultatregnskapet for 2019 viser en balanse på kr 40 115,51.

3.
BUDSJETT 2020
Kommunen bidrar ikke til driftsutgifter for denne type organisasjoner og samtidig
har vi en lav medlemsavgift. Driftsutgifter er derfor planlagt på et lavt nivå.
Utgiftene er primært leie av lokaler til forummøter og trykkekostnader. Noe
mindre trykking kan utføres gratis på Servicetorget. Det er budsjettert med
reisekostnader og styremøtekostnader på grunn av større avstander og
alternative møtesteder.
Prosjekter som krever utstyr, etc. må finansieres ved å sende søknader til
relevante organisasjoner.

4.

STYRETS BERETNING

4.1 Innledning
Det er avholdt 6 styremøter i 2019. 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.
Det har vært flere store utbygningsaker ved vassdrag i 2019. Fokuset har vært å
kommentere ut fra de lover og regler som gir vassdragene en sterk beskyttelse.
Vannressursloven § 11 krever et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag. Det
betyr at vegetasjonsbeltet langs vassdrag ikke nødvendigvis må inneholde
spesielle arter for å bli beskyttet. Vannforskriften § 12 tillater ikke tiltak hvis
kjemisk og økologis status forringes og andre muligheter eksisterer selv om
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kostnadene er høye. Teknisk forskrift TEK17, § 7,2 plasserer bygg 20 m fra
elvekant.
Styret har påpekt at det finnes alternativer løsninger som bør være vinn-vinn
løsninger.
Høringsbrevene og andre brev i plan- og byggesaker (ca. 30 i 2019) er
tilgjengelig på https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/offentlighetog-innsyn/ På grunn av sammenslåingen er det pr januar 2020 mer komplisert
enn tidligere å finne brevene i kommunens system. Scroll og finn «Historikk innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen» og gå videre til
«Tidligere Asker (1.1.2015 - 31.12.2019)» og velg Teknisk postliste (plan- og
byggesaker). Skriv Asker Elveforum i søkefeltet. Ved en feil i kommunens
system kommer ikke siste dato opp, men ved å trykke på dato i tabellens
overskrift retter det seg.
Vi har også kommentert noen saker i Røyken og Hurum - inkludert dialog med
tiltakshaver mm.
I de fleste saker skriver vi ikke bare brev - men søker en positiv dialog - og
oppnår det med få unntak.
Regjeringen har i november sendt brev til Fylkesmennene. Fylkesmannen i Oslo
og Viken har sendt brev til kommunene. Begge brevene oppfatter vi som
bekreftelse på hovedprinsippene i våre høringsbrev - vårt hovedfokus er
Vannressursloven § 5, 7 ,11 , Vannforskriften § 12 og TEK17 § 7.2.
11 elvevenner er mobilisert i tillegg til styret – mange bidrar med tips og
kommentarer.

4.2
Arbeid med barn og unge
 Møte på skolen og tur langs Blakstadelva med Vettre skoleklasse 10.05.19 –
med vårt varamedlem Knut Johan Ruud som jobber i Norsk Jeger og Fisk.
 Seminar «Levende vassdrag» for lærerne tok en pause i 2019 men er
planlagt for 3. gang i april 2020 – i samarbeid med kommunen.
 Deltok på Semiaden 22.09.19 med quizz og info for barn/familier.

4.3 Regulerings og byggeplaner, forvaltningsplaner, kommunens planer
Innspill i 8 saker ved oppstart av planer:
 Bane Nor vendespor og driftspor
 Varmestua ved Askerelva
 Stasjonsbakken (4 blokker ved Gullhella)
 Nytt «Coop» bygg ved Askerelva
 Detaljregulering av Landås Øst
 Planer for g/s-ved langs Skjæraelva/Hyggen
 Start planer for Olav Brunborgsvei (øst for Neselva på Billingstad)
 Åstadlia 13
 Billingstadveien 21 (ved stasjonen)

3

Høringskommentarer i 8 saker:
 Utbyggingsavtalen for Elvely
 Planprogrammet for Kommuneplanen 2020-2032
 Vannforvaltningsplanen for Indre Oslofjord Vest
 Forsterkning av elvekanten ved Holmen Slipp
 Vinterveien 2 (ny vei langs Guibekken til 10 boliger ved Gjellumvannet)
 Landøyaveien 5 (3 blokker ved Neselva)
 Varmestua ved Askerelva
 Kommuneplan 2020-2032 Samfunn (frist 31.01.20)


2 klager:
 Klaget på dispensasjon for skilt i kanten av Neselva ved Vaskehallen,
kommunen snudde, eier klaget, men Fylkesmannen avviste eiers klage
og skilt må flyttes.
 Klaget på vedtak om Varmestua sendt 31.1219 fordi enkle tiltak som
bedrer forholdene for Askerelva ikke er inkludert i plankart/
bestemmelser.

Møter med tiltakshavere/arkitekt:
 Møter (2) med arkitekter som jobber med planene for Olav Brunborgs
vei
 Møte om Vinterveien/Guibekken
 Telefonkontakt samtidig som innspill er sendt - i 3 saker
 Flere dialogmøter og befaringer med utbygger og kommunen om
forholdene for Sætreelva i Sætre sentrum – primært planene for
elveparken.
 Hegga flomrapport fra Cowi til Røyken kommune ble kommentert i brev
og i møte med politikere.
 Kontakt med Vestre Billingstad prosjektet.
 Sendt e-poster til politikere i Bygningsråd mm i forkant av saker til
politisk vedtak, spesielt vendesporet og Varmestua.

4.4

Innspill i Budstikka
 Vassdrag og valgløfter?» Lørdag 7.12.19, side 2 om Varmestua.

4.5

Kommentere hendelser
 Mange henvendelser om snødumping i elver til kommunen
 Hogst ved Neselva og ved Bondilia/Bondivann
 Massefyllinger ved Hukenbekken, Skjæreelva (Hyggen) og
Biterudbekken/våtmark ved ferdigstillelse av Biterud B3 feltet
 Utslipp av anleggsvann til Neselva.
 Asker Elveforum ba om befaring 8.10.19 i forbindelse med bygging av
Kiwi på Klokkerstua ved rundkjøring, Hurum. Skade på bekken er gjort.
Graving videre nedover i bekken ble stoppet og det skal såing til langs
elvekanten. Kommunen har skrevet referat med flere krav. Tilstede:
Prosjektcompaniet, Panelbyg, Aktiv Veidrift, VIVA , Asker Elveforum, 2
fra Hurum byggesak.
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4.6
Seminarer/møter/presentasjoner.
 Deltatt på seminarer i Vannforeningen: Vassdrag vs overvann med
informasjon om NVS nye satsning på å lage veiledere om håndtering av
overvann, Snøhåndtering/forurenset snø, Hvordan står det til med kystvannet
vårt?
 Oslo og Omlands Friluftsråd 12.02.19 seminar om Friluftsliv og Fortetning –
Oslo Elveforum framførte innlegg (litt bidrag fra Asker Elveforum)
 Møte med Hurum kommune Plan og Bygg 01.04.19
 2 møter med Kommunalteknisk avdeling om flom og økologiske forhold for
vassdraget i Asker sentrum
 Presentasjon for organisasjoner i Nittedal sammen med Oslo Elveforum med
fokus på å starte lokalt elveforum.
 Presentasjon på Bygningsrådets folkemøte 11.09.19 på Rådhuset om Bane
Nors planer for vendespor langs Askerelva.
 Vannforvaltningen for Oslo, Lier, Drammensfjorden, Indre Oslofjorden Vest
arrangerte seminar på Thon hotel, Sandvika 1.11.19. Invitasjonen ble sendt til
alle medlemmene i Asker Elveforum og flere deltok. Innlegg fra Asker
Elveforum.
 Landskonferanse for alle elvefora 9-10.11.19 – arrangert av Oslo Elveforum
 Deltok på Frivillighetskonferansen 09.11.19 med stand.
 Deltok på Nesbru VGS Karrieredagen 27.11.19 med miljøstand
 Deltok på NVEs presentasjon/seminar i Heggedal 17.12.19 for kommunen.
NVE overleverte rapport med flomkart for Skitthegga fra Røyken sentrum til
Heggedal ble overlevert sammen med foredrag om regelverk om utbygning
langs vassdrag. Fokus på bl.a. TEK 17, § 7.2 hvor minimum avstand til
elvekant er 20 m.

4.7
Diverse
 Sendt ut 2 status-poster underveis i 2019 til medlemmer og andre.
 Plukker søppel regelmessig – oppfølging av avtalen med kommunen (østre
del av Askerelva fra Askerholmen gangbro til Kirkeveien).

4.8

Årsmøtet/forummøter/turer:

07.02.19

Årsmøtet + tema Bondivann
Fisk, miljøstatus, hydrologi, historie, turstier, sykkelvei, utbygningsplaner etc. ved Carla Kimmels De Jong, fagansvarlig for vannmiljø,
Ingvild Tandberg, prosjektleder i vannområde Indre Oslofjorden vest,
Marius Gulbrandsen, Kommunalteknisk avdeling (flom etc), Gro
Jerpåsen Plan og Bygg (arealplanlegger, kulturminner etc), Unn
Orstein

12.05.19

Tur - Askerelva fra sentrum og langs Bondivann til Gullhella st
Søndagstur hvor mye stoff fra temaforedraget ovenfor ble formidlet.

24.10.19

Kveldstur til Årosvassdraget for å se gyteørret – avlyst pga av
flom i vassdraget
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November

Forum møte i november med tema ny flomrapport for Asker
sentrum og rapport om økologisk status - avlyst fordi rapporten
ikke var ferdig.

5.
OPPSUMMERING
Vi mener at vi også i år har holdt et høyt tempo og høy kvalitet på våre brev og eposter i Asker Elveforums fjerde år. Det skjer fremdeles 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 ytterligere forbedring i 2019 angående kunnskap
og holdninger. Men vi tror at det er behov for en ekstra innsats i 2020 fordi det er
nytt Kommunestyre og mange nye i kommunens administrasjon.
Vi har jobbet en del med Røyken og Hurum – men behov for innsats i ny
kommune tror vi øker i 2020/21 – blant annet p.g.a. av kommunens arbeid med
kommuneplan areal og menge temaplaner.
Det er stadig mulig for eiere, utbyggere og kommunen å forbedre sin holdning til
og oppfølging av de krav som ligger i Vannressursloven, Vannforskriften, TEK
17, Regional plan for Areal og Transport og mange flere lover, regler, forskrifter.

Asker 16.01.20
Unn Orstein sign.

Jonas T. Vevatne sign.

Dan Lundquist sign.

Torger Hjalmar Ugstad sign.

Kjell Repp sign
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