Fylkesrådets behandling av sak 9/2020 i møte den 27.02.2020:

Fylkesrådens forslag til vedtak/innstilling
1. Fylkesrådet mener det er utført en god kommuneplanprosess, som gir tydelige føringer
for den videre utviklingen av Asker kommune. Fylkesrådet vil spesielt berømme
kommunen for måten FNs bærekraftsmål legges til grunn for kommuneplanen. Dette
løfter og gir tyngde til planen, og styrker mulighetene for å nå målene.
Fylkesrådet savner en sterkere prioritering og tydeliggjøring av naturdimensjonen i
kommuneplanen, gitt økende press på attraktive arealer og utfra Askers verdifulle
friluftsområder, lange kystlinje, verdifulle jordbruksarealer og spesielt rike artsmangfold.
Det bør i kommuneplanen tydeliggjøres hvordan dette tenkes forvaltet i planperioden, og
i planoppfølgingen bør det vurderes å utarbeide en temaplan som ivaretar dette.
1. Fylkesrådet støtter at de gjeldende regionale planenes føringer for areal- og
transportutvikling legges til grunn, og vil spesielt anerkjenne målet om en klimaklok
utvikling basert på miljøvennlige transportformer. Dikemark (lokalsenter) er imidlertid
ikke et prioritert tettsted i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, og
omfanget av vekst må begrenses i lys av Dikemarks relativt sett dårlige transporttilbud og
nærhet til marka.
1. God folkehelse er viktig for bygging av en ny, robust kommune for alle. Fylkesrådet vil
oppfordre kommunen til å vurdere utarbeidelse av en temaplan for folkehelse, for å
trygge gode grep som ivaretar utfordringene kommunen står overfor i
folkehelsearbeidet.
1. Fylkesrådet berømmer kommunen for å ha fokus på kulturminner og kulturmiljøer, og
støtter målsettingen om å forsterke vernet av natur- og kulturverdiene. Fylkesrådet
støtter videre kommunens ambisjon om å tilrettelegge for at kulturminner og
kulturmiljøer benyttes som positive elementer i by – og stedsutviklingen, også sett i et
bærekraftig perspektiv.
Fylkesrådet anbefaler at de tidligere kommunenes kulturminneplaner utvikles, revideres
og slås sammen, og at en samlet kulturminneplan for nye Asker inngår i kommunens
planstrategi.
1. Byggeaktiviteten som forventes i kommunen i årene fremover, vil generere både et stort
massebehov og samtidig store mengder overskuddsmasser. Fylkesrådet ber kommunen
konkretisere grunnlaget for en overordnet massehåndteringsplan for videre utbygging i
kommunen, for å sikre en forsvarlig og bærekraftig håndtering av masser. Fylkets
gjeldende regionale planer for masseforvaltning bør legges til grunn her.
1. Fylkesrådet anbefaler at kommunen ser satsningsområdet Handling mot klimaendringer

og God helse i sammenheng. Klimaframskrivinger må ligge til grunn for utviklingsarbeidet

for å kunne møte samfunnsutfordringer som tørke, flom, forurensning og godt
drikkevann. Fylkesrådet oppfordrer til at kommunen sikrer at klimamålene faktisk
realiseres gjennom kommuneplanarbeidet.
Behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
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