
Saksnr./Arkivkode 

15/11904 - 053 

 

 

Referat fra dialogmøte 2016 
 

Dialogmøte for: 

 

Teknikk og miljø 

Dato: 

 

8. mars 2016 

Tid: 

 

17.00 – 18.00 

Sted: 

 

Asker Rådhus, Møterom Holmen-Vollen 

Til stede:  

Fra brukerrådene: 

 

Unn Orstein, Asker Elveforum 

Erik Helland-Hansen, Asker Elveforum 

Jan Häusler, Naturvernforbundet 

Dag Torkildsen, Asker Velforbund 

 

Fra komiteen: 

 

Trine Bendixen (H), Trond Ellingsen (FRP), Liv Knatten (MDG), 

Svein Hillestad (A) 

 

Fra administrasjonen:  

 

Ragnar Sand Fuglum (direktør Kultur og teknikk), Reidun Aasen 

Vadseth (fagrådgiver Kultur og teknikk) 

 

Direktør Ragnar Sand Fuglum ønsket velkommen. Dialogmøtene avholdes årlig mellom 

komiteene og representanter for brukerne. 

 

Komitéen ønsket i 2016 følgende temaer spesielt på agendaen:  

 Kapasitetsbehov  

 Integrering  

 Samarbeidsstrategier på tvers av folkehelse, kultur og idrett  

 Ønsker og prioriteringer 

 

Asker Elveforum fremholdt følgende hovedpunkter: 

 

Asker Elveforum startet med å presentere seg selv. Styret ble stiftet 28.januar 2016. 

Asker Elveforum hovedformål er å beholde Askervassdragene som grønne og levende. De 

viktigste temaene i 2016 er: 

- Formidle forståelse for hvor viktig vassdragenes kantsoner er (utbyggingsprosjekter, 

følge med på byggeprosjekter, graving i elvekanter, ulovligheter) 

- Fokus på flom og nye løsninger for håndtering av overvann 

- Minne alle om byggeforbudskravene i Kommuneplanen 

- Vannressursloven må håndheves 

- Pilotprosjekt med skolene (del av realfagssatsningen) 

- Veilede for varsom skjøtsel/restaurering av kantsoner 

- Diskutere tiltaksplaner for å oppnå «God økologisk status» i vassdragene 

- Gi innspill til kommunens nye plan for Grøntstrukturer 

 



Asker Elveforum gir innspill i de fleste høringer for planprogram og arealplaner, og følger opp 

ulovligheter (se vedlagte presentasjon over planer og prosjekter de har vært involvert i). 

 

Mange nye utfordringer for vassdragene i Asker: 

- arealpress 

- bygging langs kantsonene 

- flom/vannføring 

- avløp 

- landbruk 

- veisalt 

 

Flere viktige grep for å sikre vassdragene, som sammenhengende grøntstrukturer, 

opparbeidelse av turstier mm.  

 

Det er nok av lover og forskrifter for å verne vassdragene, men det gjelder å følge dem! 

Elveforum er ikke bare opptatt av å vokte loven, men å gi konstruktive innspill og være i 

dialog. 

 

Dialog: 

 

Trond Ellingsen: dialog med grunneierne langs elvene er viktig for å få kontroll over 

kantsonen. 

Svar fra Asker Elveforum: Skal ha møte med velforening allerede i kveld og får på den måten 

kontakt med grunneiere.  

 

Liv Knatten: Dere er lovet midler fra kommunen, har dere det dere trenger? 

Svar fra Asker Elveforum: Vi har søkt om 70.000,- fra Miljødirektoratet for pedagogisk 

materiell til elevopplæring, og 30.000,- fra kommunen. 

 

Naturvernforbundet fremholdt følgende hovedpunkter: 

 

Naturvernforbundet er også bekymret for utbygging i kantsonen av elvene. De er også 

bekymret for nedbygging av matjord i kommunen. Er det mulig å få til parsellhager ved 

utarbeidelse av nye arealplaner? Kanskje benytte restarealer fra landbruk. 

Etablere andelslandbruk for felles utnyttelse av areal til dyrking av mat. 

 

Bilene har tatt over lokalveiene i Asker. Veien er på bilenes premisser og det er få barn som 

bruker veiene. Det er for tøft å være fotgjenger. Det kjøres for fort selv med 30 km/t og 

fartsdumper. Kommunen bør se på hva som kan gjøres. Lekearealene blir et lite frimerke i en 

plan fordi bilene får prioritet. Det er tilfeldig hva som avsetter til grønt og lek. 

Naturvernforbundet ønsker at kommunen skal prøve å få større og sammenhengende 

grøntarealer i nye planer. 

 

Naturvernforbundet tok opp en sak i Vestmarkveien, en bolig som ligger innenfor 

markagrensen. Området er strengt regulert i forhold til kjøring, avløp, tekniske installasjoner 

ol. Det er viktig å opprettholde de samme reglene i en randsone av markagrensen med 

eksisterende boliger og gårder. Viktig å følge med slik at det ikke blir lempet på kravene der. 

 

Dialog: 

 



Trine Bendixen/Trond Ellingsen: Det er mulig å etablere parsellhager.  

Svar fra Ragnar S. Fuglum: Det er et oversendelsesforslag fra HP 2016 som går på 

andelslandbruk. Politisk sak kommer ila 2016. 

 

Asker Velforbundet fremholdt følgende hovedpunkter:  

 

Asker Velforbund minnet kommunen på å benytte kompetansen til privat person i forbindelse 

med strender og dumping av sand, som de opplever ikke er benyttet fullt ut av Natur og idrett. 

 

Velforbundet har et godt samarbeid med Kommunalteknisk avdeling og Asker drift i forhold 

til å legge luftstrekk i bakken i forbindelse med anlegg av nye veier, men ønsker at kommunen 

forbedrer dialogen internt for å sikre gjennomføring av egne bestemmelser. Dersom det av 

ulike årsaker ikke er penger til å legge luftstrekk i bakken foreslår de at man utsetter 

prosjektet. 

 

Rusken aksjon – vellene kan søke om midler for å rydde søppel. 19 søkere har fått til sammen 

100.000,- i 2015. Dette er en bra ordning. 

 

Velforbundet roser Asker Elveforum for at de er så tidlig inne i høringssaker. Erfaringen er at 

selv om administrasjonen har gjort alt riktig i en reguleringssak kan det glippe for politikerne 

når de vedtar nye reguleringsplaner. De ber om at politikerne er bevisst på det og tar ansvar 

for det. 

 

Dialog: 

 

Ragnar S. Fuglum: Gjør dere noen strukturelle grep for å samle vellene? 

Svar fra Asker velforbund: Vi jobber med det, men det er fortsatt for mange små vel. 

 

Trine Bendixen: Har behovene endret seg? Er det behov for en administrasjon? 

Svar fra Asker Velforbund: Arbeidet i vellene avhenger av ildsjeler og ressurspersoner. 

Nærmiljøsentralen har tatt over mye av aktivitetene. Dersom vellene blir kvitt velveiene så 

blir det mindre administrasjon. 

 

Svein Hillestad: Det kommer en sak om velveier ila 2016.  

Svar fra Asker Velforbund: Vi er tett på den saken. 

 

Svein Hillestad: Det er mulig å ta kontakt direkte med oss politikere i små og store saker. På 

den måten kan politikerne bruke ombudsrollen.  

 

 

Vedlegg: 

 

Presentasjon Asker Elveforum 8.3.2016 

 

 

Referatet er godkjent 

 

Dato:   9.3.2016 

Signatur:  Ragnar Sand Fuglum  

 


