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Referat: 
Attivo Bolig Brekkeveien AS v Espen Strand utarbeider reguleringsplan for en utbygging i 
Brekkeveien 12-18 i Ås kommune. Planen skal legge til rette for bygging av boliger i området. 
Planområdet ligger hovedsakelig i et eldre nærings/industriområde. Det er ikke verdifulle na-
turtypelokaliteter i området. De deler av området som idag ikke er bebygd består av sterkt end-
ret mark. Under befaring i mai 2021 og april 2022 ble det registrert en rekke fremmede arter 
som alaskakornell, kanadagullris, balsampoppel og ullborre. 

Det er ikke påvist naturverdier etter Miljødirektoratets instruks (2021). I forbindelse med en 
eventuell utbygging så bør det iverksettes tiltak slik at ikke fremmede arter spres i forbindelse 
med bortkjøring av masser. 
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1 Innledning 
Attivo Bolig Brekkeveien AS v Espen Strand utarbeider reguleringsplan for en utbygging i Brekke-
veien 12-18 i Ås kommune. Planen skal legge til rette for bygging av boliger i området. Planområdet 
ligger hovedsakelig i et eldre nærings/industriområde.  

Miljøfaglig Utredning AS har kartlagt naturtyper i området og vurdert utbyggingen i forhold til na-
turmangfoldlovens §§ 8-10. 

2 Planområde 
Planområdet ligger langs jernbanelinja rett sør for Ås sentrum. Området er idag delvis bebygd med 
eldre næringslokaler (tidligere tyskerbrakker).   

 

 

Figur 1 Fremmedarten kanadagullris (SE) i vegkant i sørøst. Foto: Helge Fjeldstad 
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Figur 2 reguleringsplanen slik den foreligger. 
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3 Metode og materiale 
Vurderingen av naturmangfoldet i planområdet med nærmeste omgivelser gjøres på bakgrunn av 
eksisterende data og befaring i området 18.05.2021 og 26.04.2022.  

Området er kartlagt etter det nye typesystemet NiN (Natur i Norge), og verdifulle naturtyper er 
identifisert på bakgrunn av Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet 2021). Ut-
velgelsen av viktige naturtyper er gjort med bakgrunn i norsk rødliste for naturtyper (Artsdataban-
ken 2018a), i tillegg til enkelte naturtyper som har sentral økosystemfunksjon eller er spesielt arts-
rike (Evju mfl. 2017). Dette systemet blir nå benyttet i en storskala utvalgskartlegging av norsk na-
tur.  

I Miljødirektoratets nye kartleggingsinstruks blir lokalitetene gitt en økologisk kvalitet på en fem-
delt skala, basert på lokalitetens skår for tilstand og naturmangfold etter vurdering av ulike, naturty-
pespesifikke parametere. Kvalitetskategoriene er som følger: 

• Svært høy kvalitet 
• Høy kvalitet 
• Moderat kvalitet 
• Lav kvalitet 
• Svært lav kvalitet 

 

Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig kri-
terium for å verdsette en lokalitet. Gjeldende norsk 
rødliste ble lansert i november 2021 (Artsdataban-
ken 2021). Rødlistekategoriene er vist i tekstboks 
1.  

 

Fremmede arter kan være en trussel mot lokalt 
artsmangfold. I 2018 kom det ut en ny liste over 
fremmede arter, der svartelistebegrepet er faset ut 
(Artsdatabanken 2018b). Artene er her fordelt på 
fem kategorier, se tekstboks 2. 

 

Konsekvenser for naturmangfold og avbøtende/kompenserende tiltak er vurdert i forhold til Sta-
tens vegvesen sin håndbok V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018), med Miljødirek-
toratets kriterier for verdivurdering, påvirkning og konsekvens 
(https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/konsekvensutredninger/vurdere-
miljokonsekvensene-av-planen-eller-tiltaket/naturmangfold/).  

Tekstboks 1. Rødlistestatus: 
CR = kritisk truet (Critically Endangered) 
EN = sterkt truet (Endangered) 
VU = sårbar (Vulnerable) 
NT = nær truet (Near Threatened) 
DD = datamangel (Data Deficient) 

Tekstboks 2. Inndeling av fremmede arter med 
økologisk risiko: 
NK = ingen kjent risiko (No known impact) 
LO = lav risiko (Low impact) 
PH = potensiell høy risiko (Potensially high impact)  
HI = høy risiko (High impact) 
SE = svært høy risiko (Severe impact) 
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4 Verdi- og potensialvurdering  
4.1 Naturtyper 
I planområdet opptrer sterkt endrete naturtyper som ny løs fastmark (T37) og hard sterkt endret 
fastmark (T39). Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Området er tidli-
gere (2020) kartlagt for utvalgte naturtyper gjennom Miljødirektoratets planer for kartlegging av 
områder med utbyggingspress og ingen utvalgte naturtyper ble da kartlagt.  

4.2 Artsforekomster 
Det ble ikke registrert rødlistearter innenfor planområdet og potensiale for dette er lavt siden om-
rådet er bebygd og dekket med tilførte løsmasser og harde plater. I Artskart foreligger heller ingen 
registreringer av rødlistearter.  

I planområdet ble derimot en rekke fremmede arter registrert som høyrisikoartene alaskakornell, 
kanadagullris,  ullborre og ikke minst balsampoppel. Sistnevnte hadde spredd seg med betydelig 
oppslag i søndre del av planområdet.   

 

Navn Latinsk navn Kategori 

Alaskakornell Swida sericea SE 

Balsampoppel Populus balsamifera SE 

Kanadagullris  Solidago canadensis SE 

Sølvpil Salix alba śericea´ LO 

Tuja Thuja occidentalis  LO 

Ullborre Arctium tomentosum SE 
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Figur 3 Registrerte fremmedarter i planområdet. 



  9 

 

Figur 4 Fremmedarten balsampoppel (SE) sør i planområdet. Foto: Helge Fjeldstad 

4.3 Verdivurdering 
Kartleggingen avslørte ingen forvaltningsinteressante terrestre naturtyper i planområdet.  

Potensialet for funn av rødlistede arter vurderes generelt som dårlig innenfor planområdet.  

Samlet vurderes planområdet å ha ubetydelig verdi for naturmangfoldet.   

5 Vurdering av konsekvenser 
Utbyggingen vil delvis skje i et tidligere næringsområde med mye strekt endret mark.  

Det er ikke påvist naturverdier etter Miljødirektoratets instruks (2022) og utbyggingen vil ikke med-
føre miljøskade for området, jf. Miljødirektoratets veileder. 

6 Naturmangfoldlovens §§ 8-10  
Naturmangfoldlovens § 7 sier: «Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning 
av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.» 

Nedenfor følger en gjennomgang av §§ 8-10, og en vurdering av hvorvidt disse er besvart.  
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6.1 § 8 Kunnskapsgrunnlaget 
Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er relativt godt. Området er har vært en del av Miljødirektora-
tets utvalgskartlegging i 2020. I tillegg er området på nytt befart i mai 2021 og april 2022.  

6.2 § 9 Føre-var-prinsippet 
Potensialet for funn av rødlistede naturtyper eller arter i området vurderes som svært liten etter 
befaringer og tidligere kartlegginger.   

6.3 § 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Det ble ikke registrert naturtyper etter Miljødirektortets instruks (2022). Inger rødlistearter er heller 
registrert. Den samlede belastningen på naturtyper i området er ubetydelig.    

7 Avbøtende/kompenserende tiltak 
I forbindelse med en eventuell utbygging så bør det iverksettes tiltak slik at ikke fremmede arter 
spres i forbindelse med bortkjøring av masser. 
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