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Ås kommune - Reguleringsplan R-307 - Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen - Områdereguleringsplan - Offentlig ettersyn 
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 07.04.2020. av reguleringsplan til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.  
 
Formålet med planen er å legge til rette for helårsboliger i Tømrernes Feriehjem og 
Askehaugåsen som i dag i hovedsak består av fritidsboliger. I tillegg skal planforslaget gjøre 
det mulig å etablere boliger på ubebygde områder rundt Askehaug gård, Bæk gård og et 
område langs Ringveien/Bekkveien øst i planområdet. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. 
Viken fylkeskommune har følgende merknader:  
 
Viktige regionale interesser  
Samordnet areal- og transportplanlegging  
Et av hovedmålene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) er at 
utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og 
bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og 
Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at 
persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel.  
 
I henhold til den regionale planen forventes det at kommunen utarbeider et 
dimensjoneringsgrunnlag for bolig- og arbeidsplassvekst i prioriterte vekstområder, jf RP-ATP 
– retningslinjene R2, R3 og R4.  
 
I regional plan for areal og transport er det en forventning om at områder avsatt til utbygging 
i gjeldende kommuneplan, som ikke er regulert, og som ikke er i tråd med mål, strategier og 
retningslinjer i den regionale planen, skal vurderes tatt ut ved revisjon av kommuneplanens 
arealdel. Eventuell videreføring av slike arealer til utbyggingsformål i ny kommuneplan skal 
begrunnes. 
 
Forholdet til kommuneplanen 
Vi mener det er svært uheldig å foreslå denne områdereguleringen før kommuneplanen skal 
rulleres. Det er viktig å se utbyggingsområder i en helhet når ny kommuneplan skal 
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utarbeides. Utbygging på Vinterbro bør begrenses til vedlikeholdsvekst og for nødvendig utbedring 
av infrastrukturen i området. 
 
Gjeldende kommuneplan ble utarbeidet før den regionale plan for areal og transport (RP-ATP)  
ble endelig vedtatt. Arealreservene til boliger i gjeldende kommuneplan er meget store og 
gjør det utfordrende å kanalisere veksten til kommunesenteret i samsvar med føringene i 
regional plan for areal og transport.  
 
KMD avviste fylkeskommunens innsigelse til Askehaug gård ved kommuneplanrulleringen i 
2015. Vedtaket ble begrunnet bl.a. i at det var et relativt lite område på 63 dekar og 50 
boliger. Departementet viste i sin avgjørelse også til at utbyggingen på Askehaug gård ville 
bidra til transformasjon av hytteområdet og utbedring av infrastruktur og avkjørselsforhold. 
 
I planforslaget som er fremmet nå angis det at Askehaug gård kan få inntil 100 boliger, som er 
en dobling i forhold til departementets forutsetning for å godkjenne kommuneplanen. Og for 
hele områdeplanen åpnes det for i alt ca 500 boliger gjennom transformasjon og nybygging. 
 
Samferdsel  
Byggegrense 
Det må fastsettes en byggegrense mot fylkesveinettet, som innlemmes i plankart og 
bestemmelser. Denne må målsettes. I felt B1 kan byggegrensen langs fylkesvei 1383 
Askehaugveien gå i formålsgrensen mellom GN Naturområde og B Boligbebyggelse, men 
avstanden må målsettes i plankartet og inngå i planbestemmelse. Dersom byggegrense mot 
fylkesveinettet ikke fastsettes i reguleringsplanen, vil avstandsreglene i vegloven gjelde. I 
kommende detaljreguleringsplaner må det også angis byggegrense mot fylkesvei, både i 
plankart og bestemmelser.   
 
Ny samlevei og kryss ved fylkesveier 
Planen legger opp til ny samlevei over Askehaugåsen. Samleveien får adkomst fra fylkesvei 
1383 Askehaugveien. Forslagstiller viser til møtet med Statens vegvesen der tilknytning 
mellom Askehaugveien til ny vei ble endret fra rundkjøring til T-kryss. Plan- og profiltegning 
ligger ved plandokumentene.  
 
Byggeplan for krysset må godkjennes av Viken fylkeskommune før arbeid som berører 
fylkesveien kan starte. Før arbeid som berører fylkesvei kan starte, må det også være inngått 
en gjennomføringsavtale med Viken fylkeskommune. Det mangler rekkefølgebestemmelse 
om dette i planbestemmelsene. Rekkefølgekrav om godkjenning av slik byggeplan må stilles i 
kommende detaljreguleringsplaner. Dette gjelder også krysset ved Nessetveien  
 
Det kan se ut til at ny kryssløsning ved Nessetveien kan komme i konflikt med et eksisterende 
byggverk, som delvis ser ut til å stå på Viken fylkeskommunes grunn. Dette må avklares og 
redegjøres for før byggeplan for krysset kan godkjennes.  
Krav til sikt i alle kryss ved fylkesveiene må målsettes i plankartet og innlemmes i 
planbestemmelsene. Kravene kan tas inn i bestemmelse 9.1. Siktlinjene er tegnet inn i 
plankartet, men de må også målsettes. Det er tatt med hensynssone for frisikt der 
arealformålet er annet enn veiformål.  
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Anbefalte tiltak 
Vi registrerer at trafikkanalysen setter opp tiltak som bør vurderes i videre planarbeid, blant 
annet reduksjon av hastighet i Nessetveien og opphøyd gangfelt i Askehaugveien ved nytt T-
kryss. Vurderinger og beslutninger knyttet til fartsgrenser og gangfelt er forvaltningsoppgaver 
og gjøres etter annet lovverk enn gjennom planarbeid etter plan- og bygningsloven.  
 
Bom ved Bæk gård 
Etter det vi kan se er det ikke tatt inn planbestemmelse om at det må plasseres bom i 
Bekkveien, slik at området i størst mulig grad blir betjent med adkomsten fra fylkesvei 1383 
Askehaugveien. I kommentarer til flere innspill til planarbeidet er det svart at trafikken skal 
reguleres med bom i Bekkeveien. Dette ligger også som en forutsetning i trafikkanalysen. 
Fylkeskommunen forutsetter stenging av Bekkveien. Dette må innarbeides i planen med en 
planbestemmelse og symbol i plankartet, slik at det blir juridisk bindende å få etablert den.  
 
Støy 
Planbestemmelse 5.3 stiller krav om støyutredning ved utbygging av feltene B1 og B3. I 
kommende detaljreguleringsplaner må krav til støyutredninger settes i planbestemmelsene. 
Dette gjelder spesielt områdene som kan være utsatt for trafikkstøy fra fylkesveiene. 
Trafikkstøy må utredes tidlig i detaljreguleringsprosessene for å få oversikt over 
utfordringene. Nødvendige avbøtende tiltak må innlemmes i planbestemmelser, jamfør 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2016 og veileder M-128/2014. 
 
Kulturminner - bygningsmiljø og landskap 
Planområdet ligger innenfor område nr. 26 i rapporten Kulturlandskap i Follo (2008), vurdert 
som et verdifullt kulturlandskap. Her heter det blant annet: Tømrernes feriehjem med sin 
tilknytning til arbeiderbevegelsen, og hytteområdet på Kjærnes dokumenterer en viktig del av 
ferie- og fritidskulturens utvikling fra mellomkrigstida og fram til 1960-tallet.  
 
Regional plan for kulturminner er nylig revidert, vedtatt den 25.11.2019. Her er ferie- og 
fritidsbebyggelse et av de høyest prioriterte temaene. Akershus var gjennom 1900-tallet et 
rekreasjons- og ferieområde for hovedstadens innbyggere. Utbyggingen av jernbane, vei og 
dampbåter tilgjengeliggjorde rekreasjonsområdene ved fjorden, innlandsvann og store skogs- 
og naturområder. På slutten av 1800-tallet økte interessen for helse, sport og friluftsliv, og 
borgerskap og middelklasse bygde villaer i landlige omgivelser. Tariffavtaler og lovfestet rett 
til ferie utover på 1900-tallet ga et bredere lag av befolkningen mulighet til å ta ut ferie og ha 
fritid. Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen hyttefelt representerer på ulike måter ferie- og 
fritidskulturen som vokste fram i Norge i mellom- og etterkrigstiden.  
 
I planarbeidet er det gjennomført en registrering av nyere tids kulturminner og en vurdering 
av kulturminnenes bevaringsverdi.   
 
Vurdering 
Tømrernes feriehjem er et eksempel på fagforeningenes betydning for å sikre 
ferieopplevelser og rekreasjon for større og nye deler av befolkningen. Kollektive løsninger, 
helhetlig planlegging og dugnadsånd ble koblet sammen med muligheter for å skape egne og 
personlige feriesteder. Hyttebebyggelsen på Askehaugåsen har en annen og mer selvgrodd 
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historie, men forteller også om arbeiderklassens fritidskultur. Hyttebebyggelsen i 
planområdet har en særlig samfunnshistorisk- eller sosialhistorisk verdi, i det den er en 
interessant bærer av fortellingen om arbeiderklassens ferie- og fritidskultur.  
 
Tømrernes feriehjem har en godt planlagt struktur, hvor stier, trapper, terreng, grønt, veier 
og eiendomsinndeling til sammen utgjør en helhet. Enkeltanleggene og elementene innenfor 
kulturmiljøet har viktige miljøskapende verdier. Byggeskikken i dette området er også av 
interesse. Deler av hyttebebyggelsen har fellestrekk, men karakteristisk for området er den 
mer individuelle utformingen og tilpasningen gjort av den enkelte tømrer. Typisk for miljøet er 
at det også har fått leve videre, med individuelle endringer og tillegg lagt til over tid.  
 
Etter fylkeskommunens vurdering er dette et kulturmiljø som har regional verdi, det vil si 
verdi ut over sin rent lokale sammenheng. 
 
Bæk gård 
Det var ikke uvanlig at fagbevegelsene kjøpte opp gamle gårdsbruk og konverterte dem til 
felles feriehjem. Dette var også tilfellet for Tømrernes feriehjem, hvor fagbevegelsen kjøpte 
opp Bæk gård. Her ble de første rom for overnatting og fritidsbruk etablert, og det gamle 
gårdstunet utgjorde hytteområdets fellesareal, kiosk og forsamlingssted. Etter vår vurdering 
bør det legges en hensynssone for bevaring av kulturmiljø over gårdstunet. Hovedbygningen 
bør sikres mot riving, med mulighet for eventuell tilbakeføring. Det bør også sikres bevaring 
av det gamle uthuset, som siden har blitt innredet til konferanserom, og det bør sikres 
bevaring av det gamle stabburet.  
 
Tømrernes feriehjem 
Det kan være en mer omfattende prosess å vurdere kulturminneverdiene i områder der de i 
liten grad er fremragende eksempler på arkitekturstil og periode. Utover noen godt bevarte 
enkeltobjekter er det i hovedsak arbeiderhistorien, fritidshistorie, individuelt preg innenfor en 
tydelig struktur og endringshistorie som er av interesse i planområdet.  
 
Det vil være vanskelig å lese historien i området dersom de fleste hyttene byttes ut med 
boliger, selv om videre bruk av hytter som anneks kan være et avbøtende tiltak. Bebyggelsen 
ligger i dag innenfor område sonet til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. For å bevare 
kulturmiljøet og dets særpreg anbefaler vi at denne bruken opprettholdes. I tillegg bør det 
legges et bevaringshensyn med tilhørende bestemmelser over de kulturminnene som er 
særlig godt bevart fra oppføringsår, og som er registrert i forbindelse med planarbeidet. 
 
Askehaugåsen 
Denne delen av planområdet har status som fritids- og boligbebyggelse i dagens 
kommuneplan. Hytteområdet her er ikke like godt beskrevet gjennom planarbeidet, og 
kjennskapen til det er mindre. Kulturmiljøet har imidlertid også verdi som bærer av 
fortellingen om arbeiderklassens ferie- og fritidskultur. Askehaugåsen og Tømrernes feriehjem 
er to kulturmiljø som er bærer av ulike sider av samme type historie. Det er spesielt at de to 
miljøene ligger i sammenheng og til sammen utgjør et større hyttemiljø. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
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I forbindelse med arkeologisk registrering av planområdet er det totalt registrert 16 
automatisk fredete kulturminner, samt tre løsfunn fra steinalder, som ikke er automatisk 
fredete. Kulturminnene omfatter bosetning- og aktivitetsområder fra eldre og yngre 
steinalder, samt dyrkningsspor fra eldre jernalder og veifar fra førreformatorisk tid og 
middelalder.  Det er forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner eldre enn 1537.  
 
I henhold til kulturminneloven § 3 må ingen: - uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang 
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på 
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette 
kan skje.  
 
Etter en samlet vurdering, i samråd med Kulturhistorisk museum i Oslo, fatter Viken 
fylkeskommune vedtak om dispensasjon iht. Kulturminneloven § 8, 4. ledd for følgende 
automatisk fredete kulturminner med vilkår om arkeologisk granskning: utgravning av 
følgende automatisk fredete kulturminner: ID 247033, ID 247035, ID 247036, ID 247038, ID 
247039, ID 247041, ID 247043, ID 247044, ID 247045, ID 247048, ID 249781, ID 249783.  
 
Viken fylkeskommune fatter vedtak om dispensasjon iht. Kulturminneloven § 8, 4. ledd uten 
vilkår om arkeologisk utgravning av følgende automatisk fredete kulturminner: ID 72687, ID 
247051, ID 247053 og ID 247054. Vedlagt er dispensasjonsvedtaket. På grunn av sin størrelse 
sendes den arkeologisk rapporten som vedlegg med WeTransfer. 
 
Vassdrag 
For å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann setter EUs rammedirektiv for 
vann, gjennom vannforskriften, strenge krav til forvaltning av vannressursene våre. I tråd med 
vannforskriften § 1, er det utarbeidet en regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Glomma (inkludert Akershus). Planen finnes på 
http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/  
 
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en 
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet. 
 
Planområdet ligger innenfor vannområdet Morsa. Vannområdet har ambisjon om å innfri 
vannkvalitetsmålene innen 2021. Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene planen legger til 
rette for ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene i den regionale planen. 
 
Masseforvaltning. 
Planforslaget vil kunne innebære omdisponering eller flytting av større mengder masser. 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus ble vedtatt av fylkestinget 24. oktober 2016. 
Denne inneholder retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig og helhetlig 
masseforvaltning i fylket. Det forutsettes at retningslinjene for håndtering av masser legges til 
grunn i det videre planarbeidet. Den regionale planen ligger på Akershus fylkeskommunes 
hjemmesider: http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589   
 
Konklusjon 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/glomma/
http://www.akershus.no/ansvarsomrader/klima-og-miljo/?article_id=204589
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Vi mener det er svært uheldig å foreslå denne områdereguleringen før kommuneplanen skal 
rulleres. Det er viktig å se utbyggingsområder i en helhet når ny kommuneplan skal 
utarbeides. Fylkeskommunen anbefaler at behandlingen av områdeplanen for Tømrernes 
feriehjem og Askehaugåsen utsettes og ses i sammenheng med kommuneplanerulleringen 
som er igangsatt. Utbyggingsvolumet og utbyggingstakten bør tilpasses 
dimensjoneringsgrunnlaget for den planlagte veksten i kommunen, som forventes utarbeidet 
i kommuneplanarbeidet i tråd med føringene i RP-ATP – retningslinjene R2, R3 og R4. 
 
Viken fylkeskommune vil sterkt fraråde at områdeplanen vedtas med det høye boligtallet som 
foreslås. Det foreslåtte veksten er i strid med føringene i Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus (RP-ATP) og det byggevolumet som KMD la til grunn da de avviste 
innsigelsene og godkjente Askehaug gård ved kommuneplanrulleringen i 2015. Utbygging på 
Vinterbro bør begrenses til vedlikeholdsvekst og for nødvendig utbedring av infrastrukturen i området 
 
For å bevare kulturmiljøet Tømrernes feriehjem, fraråder vi en omregulering av dagens bruk 
fra fritidsbebyggelse til boligbebyggelse. Vi anbefaler at det legges et bevaringshensyn, med 
tilhørende bestemmelser, over de kulturminnene i planområdet som er særlig godt bevart fra 
oppføringsår. Vi anbefaler også at den gamle gårdsbebyggelsen på Bæk med hovedhus, uthus 
og stabbur sikres bevaring gjennom hensynssone og tilhørende bestemmelser. 
Bestemmelsene må sikre kulturminnene mot riving og større endring, med unntak av 
eventuell tilbakeføring på dokumentert grunnlag. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Per A Kierulf 
avdelingsleder kommunale planer     Einar Midtsund 

seniorrådgiver plan  
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

 
Saksbehandlere:  
Kulturminner:    Malin Trømborg  
Bygningsmiljø og landskap:  Herdis Sletmo 
Plan- og miljø:    Einar Midtsund  
Samferdsel og forvaltning:  Sondre Rise 


