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Ordførerbrev til statsråd Espen Barth Eide, om Oslofjorden 
Asker kommune vedtok temaplan Vann og vannmiljø i mars 2022. Planen setter 
høye ambisjoner for at Asker kommune skal ta sin del av ansvaret for å redde 
Oslofjorden. Planen angir blant annet en fornyingstakt på ledningsnettet med 1,4 og 
1,6 % for henholdsvis vann og avløpsledninger. Videre legges det opp til store 
investeringer i nye renseanlegg, hvor det forutsettes at disse bygges med 
nitrogenfjerning. Dette vil gi kraftige gebyrøkninger for innbyggerne (ca 50 % for de 
kommende fire årene).  
 
I forbindelse med behandling av vann og avløpsgebyrene for årene som kommer, 
vedtok formannskapet følgende uttalelse:  
 
«Formannskapet ber ordfører om å sende brev til Stortinget og regjeringen med 
anmodning om at staten må bidra i arbeidet med å rense 
Oslofjorden/Drammensfjorden. Kommunene rundt fjorden kan vanskelig bære 
kostnadene med nødvendige investeringer alene.»  
 
Asker kommune har alltid hatt gode planer med tilhørende tiltak for å forhindre 
forurensing av fjorden. I den nye kommunen gjelder dette like mye Drammensfjorden 
som Oslofjorden. Tiltakene er mange og kostbare, og tilstanden i fjorden har blitt 
betydelig bedre helt siden etableringen av VEAS. De siste års utvikling går likevel i 
feil retning og nye tiltak må iverksettes. Den totale belastningen på fjorden er blitt for 
stor. Planer for nye tiltak fremgår av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden, hvor 
kommunene igjen har en betydelig rolle. For kommunene rundt Oslofjorden (indre og 
ytre) inkl Drammensfjorden blir dette svært kostnadskrevende. Store kostnader 
veltes også over på vann og avløpsgebyret til innbyggerne. 
 
Asker kommune mener det er urimelig at det er innbyggerne alene som skal bekoste 
den fjordredningsaksjonen som nå er i emning. Vi henstiller Staten til å lansere en 
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redningspakke for Oslofjorden, der intensjonen er å lette byrden på kommunene og 
innbyggerne, og få en rask fremdrift av tiltakene. Så langt har Statens bidrag vært å 
stille enda strengere krav til kommunene, og kun små tilskuddsbeløp til landbruket. 
Dette er ikke nok når det skal investeres milliardbeløp i rehabilitering av 
ledningsnettet og nye renseanlegg langs fjorden. Vi ber om at statsråden tar denne 
saken opp med Oslofjordrådet, slik at statens innretning på en redningspakke kan få 
en mest mulig optimal virkning for fjorden og kommunene.  
 
Til slutt ønsker jeg statsråden velkommen tilbake til neste års 
Fjordredningskonferanse som finner sted i Vollen 7.juni 2023.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Lene Conradi  
Ordfører i Asker  
  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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