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Asker kommune 
post@asker.kommune.no  
 
 

Drammen, 3. juni 2022 
 

Dette brevet sendes på vegne av DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Norges Jeger- og 
Fiskerforbund Buskerud, Oslofjordens friluftsråd, Drammen klatreklubb, Buskerud KFUK-KFUM 
Speidere, Buskerud orienteringskrets, NOTS Drammen og Omegn, Buskerud Botanisk forening, 
Skogselskapet i Buskerud og Telemark.  

 

Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud viser til forslag til ny arealdel i kommuneplanen i Asker 
kommune for perioden 2022 – 2034. Vi takker for muligheten til å komme med en uttalelse.  

Forum for natur og friluftsliv Buskerud uttaler seg på vegne av 14 regionale natur- og 
friluftsorganisasjoner i gamle Buskerud fylke. Denne uttalelsen er derfor rettet mot områdene i Asker 
syd, i tidligere Røyken og Hurum kommune, der våre organisasjoner har sitt virke. Våre generelle 
innspill knyttet til natur- og friluftsliv gjelder allikevel for hele Asker kommune.   

 

FNF Buskerud har innspill til følgende saker i arealplanen: 
 
Asker kommune – kommuneplanens arealdel for 2022 - 2034  Uttalelse fra Forum for natur og 
friluftsliv Buskerud................................................................................................................................... 1 

Utbygging ................................................................................................................................................ 2 

Avløpskapasitet ................................................................................................................................... 2 

Avrenning fra landbruk ........................................................................................................................ 3 

Vassdrag .............................................................................................................................................. 4 

Transportkapasitet .............................................................................................................................. 5 

Natur og friluftsliv.................................................................................................................................... 6 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder ............................................................................... 6 
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Friluftlivets ferdselsårer ...................................................................................................................... 6 

Marka og skogen ................................................................................................................................. 7 

Naturreservater ................................................................................................................................... 7 

Kyststien .............................................................................................................................................. 7 

Stimerking og skilting .......................................................................................................................... 8 

Biologisk mangfold .............................................................................................................................. 8 

 

Utbygging 
 
Asker kommune har hatt en sterk befolkningsvekst på 0,7 % ved utgangen av 1. halvår 2021. Asker 
kommune har også landets 3. høyeste boligvekst.  

Vi støtter kommunens intensjoner om å bygge i allerede bebygde områder, og knytte boligutvikling 
til eksisterende kollektivknutepunkt.  

Vi har følgende kommentarer til rekkefølgebestemmelsene for videre utbygging:  

• Avløpskapasitet 
• Avrenning fra landbruk 
• Vassdrag 
• Transportkapasitet 

 

Avløpskapasitet 
 

Avrenning fra kommunale avløp i spredt bebyggelse og landbruk er de viktigste årsakene til at 
økosystemet i Oslofjorden er i ubalanse. Det er store utslipp av urenset avløpsvann til Oslofjorden på 
grunn av lekkasjer fra avløpsnett, overløpssituasjoner ved mye nedbør og utilstrekkelig 
rensekapasitet. Med flere perioder med store nedbørsmengder som følge av klimaendringer, kan 
denne situasjonen forverres ytterligere. 

I Asker kommune har renseanleggene i Åros, på Lahellholmen og Rulleto på Tofte for dårlig kapasitet.  

Også Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) opplevde i mai 2021 strømstans, noe som igjen forårsaket 
massivt avrenning av kloakk rett ut i Oslofjorden. Slike avvik må ikke skje, og systemet må sikres 
bedre mot dette.  

Det er også utslipp fra private avløpsløsninger i kommunen. Vi mener at alle private avløpsløsninger 
må planlegges for at skal tilknyttes det kommunale avløpsnettet i løpet av perioden.  
 

Forslag:  
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Vi krever at Asker kommune oppgradere renseanleggene i kommunen til forventet status i tråd med 
tiltakene i helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. VEAS har også informert kommunen om at de har 
mulighet til å justere opp rensekapasiteten om kommunen er villige til å betale for dette. Vi mener 
det er svært viktig at kommunen kommer i gang med dette arbeidet og finner løsninger for betaling 
for dette.  

13. mai 2022 har Miljødirektoratet sendt et brev1 til alle Statsforvaltere med instruks om oppfølging 
av behovene for krav om nitrogenrensing av avløpsvann. I brevet står det følgende: «I lys av den 
alvorlige situasjonen i Oslofjorden må alle kommuner og IKS som tilhører en omfattende 
tettbebyggelse innenfor Oslofjordens nedbørsfelt, forvente at det vil komme krav om nitrogenfjerning 
ved utslipp av kommunalt avløpsvann»..  

Og videre i brevet: «Ettersom det er en kommunal oppgave å sørge for oppsamling og behandling av 
kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser, er det kommunene selv, evt. i samarbeid med andre 
kommuner, som må ta høyde for mulige endringer i rensebehov ved etablering av et renseanlegg. 
Dette gjelder enten endringen utløses av endrede rensekrav fra myndighetene eller økt belastning 
som følge av ny arealbruk i kommunen».  

Kommunen skriver selv at disse utfordringene skal redegjøres for i Temaplanen for vann og 
vannmiljø. Asker kommune er en del av det nylig oppstartede Oslofjordrådet og vi forventer at 
Tiltaksplanen for Oslofjorden og kravene om nitrogenrensing fra Miljødirektoratet også innlemmes i 
arealdelen i kommunen.  

 

Avrenning fra landbruk 
 

Det er i kommuneplanens arealdel lagt vekt på å styrke landbruket og rammene for 
landbruksnæringen. 

9.2.3.: «Landbruksområder er ofte delt opp eller avgrenset av vassdrag, og bevaring av 
kantvegetasjon og drift av landbruksjord må ses i sammenheng. Kantvegetasjonen er viktig 
bidragsyter til å holde tilbake næringssalter fra landbruksarealer, blant annet fosfor og nitrogen. 
Kommuneplanen har bestemmelser som presiserer hva som kan tillates av tiltak og inngrep i 
kantvegetasjon i landbruksområdet, og retningslinjer som beskriver hvilke hensyn og vurderinger som 
må gjøres».  

Vi er glade for at kommunen ser problematikken med avrenning fra landbruk, og har innlemmet 
tiltak mot dette i arealdelen.  

Den nye tiltaksplanen for Oslofjorden har som mål å redusere tilførselen av næringssalter i fjorden 
med 7-8 prosent. I følge Andre Staalstrøm i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) bør vi redusere 
tilførselen av næringsstoffer med hele 30 prosent. Hvis vi klarer å redusere nitrogentilførselen med 

 
1 informasjon-fra-miljodirektoratet-vedrorende-nitrogenrensing.pdf (statsforvalteren.no) 

https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/informasjon-fra-miljodirektoratet-vedrorende-nitrogenrensing.pdf
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30 prosent, er det som et hurtigtog til en renere fjord, uttalte Staalstrøm til oss på vårt politiske 
seminar om tiltaksplanen i september 2021.  

 

Revidert forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken var nylig på høring. Forskriften 
skal bidra til å styrke den innsatsen landbruket allerede gjør for å begrense avrenning og erosjon fra 
jordbruksarealer, slik at jorda holder seg på jordet. FNF sine organisasjoner i Oslo og Viken har uttalt 
seg til høringen, samt til fjorårets høring og en tidligere høring om temaet i 2019 som det reviderte 
forslaget baserer seg på. I disse uttalelsene finner dere mer informasjon om hva vi ønsker å gjøre for 
å hindre avrenning fra landbruket.  

 

Vassdrag 
 

9.2.5.: I kommuneplanens arealdel er det lagt inn en hensynssone naturmiljø langs alle vassdrag for å 
sikre kantvegetasjon langs vassdragene. Vassdrag inkluderer alle elver, bekker, tørrbekker og 
dammer. Hensynssonen er 20 meter i byggesonen og 30 meter i LNFområder. Det er ikke tillatt å 
fjerne vegetasjon nærmere enn hhv. 10 og 20 meter til vannkant. En velutviklet kantvegetasjon langs 
vassdraget vil også beskytte elveskråningene mot erosjon og bidra til å redusere vannhastigheten 
under flom og redusere potensialet for erosjon.  

Vi ber kommunen se nærmere på utbygging som planlegges i nærheten av følgende vassdrag:  

 

Åroselva  
 
I arealplanen planlegges det ny boligutbygging i området rundt utløpet av Åroselva og Åros sentrum. 
Åroselva er den eneste naturlig- gytende laks- og ørretelva i gamle Buskerud fylke. Dessverre er det 
allerede mye avrenning fra industri og transport, samt forsøpling og gamle båtvrak i elva. Ved 
eventuelt ytterligere utbygging i dette området ber vi kommunen sørge for at utbygger rydder og 
sikrer kantvegetasjon langs elva, og fjerner eksisterende og nytt søppel. Området er også et populært 
fiskeområde, men bør tilrettelegges bedre med stier og vedlikehold i og langs elva.  

Vi foreslår at kommunen inviterer Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Asker elveforum til 
befaring av fiske i elva, og sammen med dem ser på hvilke konsekvenser utbygging vil få for fisken før 
dere godkjenner utbygging i dette området. Lokalforeningen Røyken og Åros JFF gjør allerede et stort 
arbeid på fiskestell i Åroselva, blant annet ved årlig utlegging av gytegrus for å bedre 
oppvekstsvilkårene for fiskeyngel. Deres stemme må bli hørt i utbyggingsplanene.  
 
Kommunen bør også samarbeide med Oslofjordens friluftsråd for å kunne fjerne gamle båtvrak langs 
elva som vi vet de jobber med p.t. . Vi ønsker også at kommunen ber grunneier om å rydde opp 
søppel i og langs elva umiddelbart, og som et krav før eventuelt videre utbygging.  

https://fnf-nett.no/buskerud/friluftslivets-uke-2021-hvem-tor-a-redde-oslofjorden/
https://fnf-nett.no/buskerud/friluftslivets-uke-2021-hvem-tor-a-redde-oslofjorden/
https://fnf-nett.no/akershus/wp-content/uploads/sites/19/2021/10/06102021_uttalelse-til-regionale-miljokrav_FNF.pdf
https://fnf-nett.no/akershus/wp-content/uploads/sites/19/2021/10/06102021_uttalelse-til-regionale-miljokrav_FNF.pdf
https://fnf-nett.no/akershus/wp-content/uploads/sites/19/2021/04/151119_Uttalelse_RMP_FNF_akershus_ostfold.pdf
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Bestonbekken 
 
Sørvest for Bestonåsen ligger Bestondammen og Bestonbekken. Området er leveområde for mange 
planter og dyr (amfibier, fisk, insekter), og bekken er en populær sjøørret- bekk.  

Den planlagte byggingen i området kan ødelegge både Bestondammen og Bestonbekken.  

FNF Buskerud ber om at det tas særskilt hensyn til det biologiske mangfoldet i planarbeidet. Vi ber 
om at det utføres grundige ornitologiske undersøkelser fra eksterne naturforvaltere i skogen, og ved 
Bestondammen/ Bestonbekken på Bestonåsen i god tid før eventuell utbygging. Kommunen bør 
invitere blant andre Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening med i dette arbeidet.  

 

Transportkapasitet 
 
I Asker syd er det begrenset med kollektivtransport, og gang- og sykkelveier. Dette gjør at folk flest er 
avhengig av personbil for å komme seg frem. I forslag til arealdel står det følgende:  
 
«Utvikling av transportsystemet skal prioritere gange, sykkel og kollektivtransport for å bidra til å nå 
målene om et klimaklokt samfunn og en god helse i befolkningen.». Dette støtter vi  

Vi ønsker:  
 

Mer offentlig transport 
Et sammenhengende transportnett, der man kan reise kollektivt uten altfor mange bytter. 
Eksempelvis bør det gå buss fra alle lokalsentrene til Asker togstasjon og til Lysaker stasjon.  

Det bør også være mulig å reise kollektivt til andre siden av fjorden, enten via Oslofjordtunnelen eller 
via ferge. Det gikk tidligere ferge fra Sætre til Oscarsborg og Drøbak. Vi ønsker at denne kan 
gjenåpne.  

Vi støtter mer bruk av elferger på fjorden, og ønsker at kommunen fortsetter å planlegge for dette.  

 

Flere gang- og sykkelveier.  
Det er viktig at arealdelen hensyntar gang- og sykkelveier mellom alle sentrumsområdene i 
kommunen.  

Å kunne gå til skole og aktiviteter er ikke bare godt for klima, det er også gunstig for folkehelsen.  

Per i dag er det ikke sammenhengende gang- og sykkelveier i Asker Syd. Det er ofte smale veier, og 
lite gatelys på vinteren. Det er per i dag uforsvarlig å ferdes til fots eller per sykkel mellom 
lokalsentrene i Asker Syd. Det bør tilrettelegges slik at man kan gå/ sykle mellom alle lokalsentrene i 
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kommunen, samt mulighet for å kunne sykle til jobb i de nærliggende byene som Oslo, Drammen og 
Asker sentrum.  

Det må også legges til rette for gangvei til alle skoler og fritidssentre i kommunen.  

 

Natur og friluftsliv  
 

Nærhet til natur og friluftsliv er ofte den viktigste årsaken til at folk velger å bo i Asker syd. Det er 
svært viktig at naturreservatene, nærturområdene og marka vedlikeholdes, tilrettelegges og fredes 
mot utbygging for all fremtid.  

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
 
Klima- og miljødepartementet (KLD) initierte i 2014 prosjektet Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder2, et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for 
friluftslivet. Dette gir kommunene bedre forutsetning for å treffe gode beslutninger i saker som 
berører friluftslivsverdier.  

Asker kommune ferdigstilte prosjektet ved utløpet av 2018, og har lastet opp resultatene i 
Naturbase, Klimadirektoratet sin kart og database. Resultatene av dette arbeidet bør innlemmes i 
kommuneplanens arealdel.  

 

Friluftlivets ferdselsårer  
 
Asker kommune bør innlemme prosjektet Friluftslivets ferdselsårer i arealdelen i kommuneplanen.  

Friluftslivets ferdselsårer er et prosjekt opprettet av Miljødirektoratet3 som har som mål å utvikle og 
bedre kommunenes kunnskapsgrunnlag og bidra til utvikling av gode planer for friluftslivets 
ferdselsårer i kommunene.   

Friluftslivets ferdselsårer er en samlebetegnelse for både stier, løyper, sykkelstier, turveier, ro- og 
padleleder med mer.  

Vi støtter Asker kommune sitt mål om å ha maks 250 meter fra bolig i tettbebygde strøk til nærmeste 
tursti. Å ha gode turområder i nærområdet er godt for folkehelsa, og for klima.  

 

 
2 m98.pdf (miljodirektoratet.no)  
3 Friluftslivets ferdselsårer - Viken fylkeskommune 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m98/m98.pdf
https://viken.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/friluftsliv/friluftslivets-ferdselsarer/
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Marka og skogen 
 
Både Hurummarka og Kjekstadmarka inviterer til et variert og familievennlig terreng, med mange 
flotte turopplevelser for store og små. Flere av disse stedene er populære tur- og overnattingsmål, 
noe som fører til forsøpling og skade på naturen. I de mest besøkte områdene må det tilrettelegges 
med søppel- og sanitæranlegg, og god skilting om godt vern. Disse områdene må også ha tilsyn.  

Hurummarka består av flere store innsjøer, og små tjern. Her kan du stort sett bade, fiske og padle. 
Vi savner derimot bedre vern og skilting rundt for eksempel drikkevann, som for eksempel på 
Sandungen på Hurum, hvor det går turstier uten skilt om at du befinner deg ved et drikkevann.  

 

Naturreservater 
 

Hurummarka dekker store deler av Hurumhalvøya, og er det største sammenhengende 
skogsområdet i Asker kommune. I Hurummarka finner du flere naturreservater, deriblant 
Holtnesdalen naturreservat, Tofteskogen naturreservat og Sandbukta- Østnestangen naturreservat. 
Hurummarka er i motsetning til Vestmarka og Kjekstadmarka, ikke en del av Oslomarka.  

Kommuneplanens arealdel må sikre at disse områdene vernes også for fremtiden. Vi foreslår at det 
innføres en «verneforskrift» som hindrer utbygging i disse områdene, for eksempel ved å opprette en 
kommunal markagrense i også i Asker syd som kommunen selv har foreslått og senere forkastet.  

 

Kyststien 
 

Hurumhalvøya består av over 70 km kystlinje langs både Oslofjorden og Drammensfjorden. Det er 
viktig at kommunen fortsetter det gode arbeidet med å tilrettelegge for sammenhengende kyststi 
med mulighet til å gå og sykle, langs begge fjordene.  

9.2.2. «Kommunale friområdene langs kysten er lagt inn med arealformål friområde i 
kommuneplanens arealdel. I tillegg er det lagt inn 100 meter friluftsområde i sjø utenfor friområdene. 
Innenfor friområder på land og friluftsområder i sjø tillates tiltak som øker allmennhetens bruk av 
område for natur- og friluftsopplevelser, for eksempel badeflåter, badeplasser, benker, sanitæranlegg 
og kyststien». Vi støtter dette arbeidet.  

Arealdelen må jobbe for en sammenhengende kyststi, og at strender og svaberg er tilgjengelig for 
allmennheten.  

Vi oppfordrer kommunen til å kjøpe opp private eiendommer som hindrer allmenn ferdsel langs 
kyststien, og fortsette arbeidet med å hindre privatisering av strender og svaberg, og fjerne stengsler 
i strandsonen.  
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En av hovedårsakene til konflikt i strandsonen er også brudd på allmennhetens plikter, som å følge 
lokale regler (vernesoner, fiskeforbud) og forsøpling. Vi ser at det må tilrettelegges bedre med gode 
informative skilt, toaletter, søppelkasser og askebegre etc. på flere steder langs kysten. Et styrket 
samarbeide mellom kommunen og frivillige organisasjoner kan hjelpe på dette området.  

 

Stimerking og skilting 
 

Skilting  
I tidligere Røyken og Hurum kommune har det vært begrenset med turskilting, noe som har blitt 
betydelig forbedret med overgangen til Asker kommune. Nå er det mye god skilting i marka og langs 
kyststien. Dette arbeidet er i samarbeid med kommunen, utført av Hurum turistforening, DNT og 
Oslofjordens friluftsråd. Vi vil oppfordre kommunen til å fortsette det gode arbeidet med skilting og 
tilrettelegging.  
 

Adkomst til marka  
Det er viktig at det tilrettelegges for parkering og offentlig transport ved større utfartsområder for at 
folk skal komme seg ut i marka. Det må også settes opp veiskilt for at folk skal vite om de større 
utfartsområdene, som for eksempel ved Semsporten langs rv. 289.  

 

Biologisk mangfold 
 

Buskerud Botaniske forening registrerer funn av naturarter i databasen artsobservasjoner.no. I Asker 
syd er det registrert en mengde truede og nært truede planter og dyr.  

Den aller største trusselen mot naturmangfold, er endring i arealbruk.  

Vi ønsker at alle naturområder i Asker syd kartlegges, spesielt der naturen er under press fra 
utbygging eller arealendring. Hvis det er store naturverdier i et område som for eksempel truede 
naturtyper, bør man ikke gjøre inngrep der. Kartleggingen kan for eksempel gjøres via 
Miljødirektoratet sin naturkartlegging (Naturbase4) eller Bynatur atla5s via NINA.  

I mai 2021 ba Asker kommune om innspill til "Temaplan for naturmangfold"6. FNF Buskerud sendte 
inn en uttalelse7 til planene. Flere av våre organisasjoner sendte også inn individuelle uttalelser, blant 
annet NOF Asker og Bærum lokallag og NOF avd Buskerud.  

 
4 https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 
5 https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4877/Bynatur-Atlas-for-Oslo  
6 Temaplan for naturmangfold | Asker kommune 
7 Temaplan-Naturmangfold-Asker-kommune.pdf (fnf-nett.no) 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
https://www.nina.no/english/News/News-article/ArticleId/4877/Bynatur-Atlas-for-Oslo
https://www.asker.kommune.no/om-asker-kommune/styring-og-verdier/temaplaner-for-asker-kommune/temaplan-for-naturmangfold/
https://fnf-nett.no/buskerud/wp-content/uploads/sites/19/2021/06/Temaplan-Naturmangfold-Asker-kommune.pdf


  

                
 
 

9 
 

Kunnskapsgrunnlaget som kommer frem i planlagt naturmangfoldplan bør hensyntas i kommunens 
arealplan.  

 

På vegne av våre tilsluttede organisasjoner, ønsker vi kommunen lykke til i arbeidet med ny arealdel i 
kommuneplanen.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Buskerud 
 

 

_____________________________ 

Kaja Høgås 
Koordinator 
FNF Buskerud 

 

 

 


	Asker kommune – kommuneplanens arealdel for 2022 - 2034 Uttalelse fra Forum for natur og friluftsliv Buskerud
	Utbygging
	Avløpskapasitet
	Avrenning fra landbruk
	Vassdrag
	Åroselva
	Bestonbekken

	Transportkapasitet
	Mer offentlig transport
	Flere gang- og sykkelveier.


	Natur og friluftsliv
	Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder
	Friluftlivets ferdselsårer
	Marka og skogen
	Naturreservater
	Kyststien
	Stimerking og skilting
	Skilting
	Adkomst til marka

	Biologisk mangfold


