
 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Ivar Gudmundsen Arkiv: REG R-182  

Sak nr.: 98/02108   

Det faste utvalg for plansaker  11.02.99 

Det faste utvalg for plansaker   

Formannskapet   

Kommunestyret   

 

R-182 - PRIVAT FORSLAG TIL ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGS-   

BESTEMMELSER FOR "KOMMANDANTEN" M.M. 

 

 

::: Sett inn innstillingen under denne linja  

INNSTILLING TIL MØTE I DET FASTE UTVALGET FOR PLANSAKER 19.08.1999: 

Under henvisningen til saksutredningen og i medhold av plan- og bygningslovens § 30, jfr. § 27-1, 

vedtar det faste utvalget for plansaker privat forslag til endret reguleringsplan for «Kommandanten» 

m.m., som vist på kart datert 17.09.98, revidert 26.05.99, med reguleringsbestemmelser, revidert 

26.05.99. 

 

Saken oversendes kommunestyret til vedtak i medhold av plan- og bygningslovens § 27-3. 

::: Sett inn innstillingen over denne linja  

 

Rådmannen i Ås, 10.08.99 

 

 

Brynhild Hovde 

Rådmann         Ivar Gudmundsen 

          Bygn.- og reg.sjef 

 

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja  

Tidligere politisk behandling: 

Det faste utvalget for plansaker vedtok i møte 11.02.99, sak 5/99, å legge ut til offentlig ettersyn 

privat forslag til reguleringsplan for «Kommandanten» m.m. Se vedlagte utskrift av møtebok. 

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 

 

Behandlingsrekkefølge: 

1.  Planutvalget 1. gang 

2.  Planutvalget 2. gang 

3.  Formannskapet 

4.  Kommunestyret 

 

 



Vedlegg som følger saken trykt: 

A. Utskrift av møtebok for det faste utvalget for plansaker, sak 5/99 med 5 vedlegg 

B.  Reguleringskart, revidert 26.05.99 

C.  Reguleringsbestemmelser, revidert 26.05.99 

D. Planbeskrivelse datert 26.05.99 

E.  Uttalelse av 28.04.99 fra fylkesrådmannen 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 

Sakens øvrige dokumenter 

 

 

SAKSUTREDNING: 

 

Bakgrunn - beskrivelse: 

Drøbak Arkitektkontor har på vegne av Norges Landbrukshøgskole fremmet forslag til 

reguleringsplan for området. Hensikten med planen har vært å legge til rette for boligbygging i 

tilknytning til eiendommen «Kommandanten» i Utveien på Kaja, samt gir mulighet for fortetting på 

et par boligeiendommer langs Kongeveien. Dessuten har det vært planer om å bygge et 

biobrenselsanlegg i området nordenfor, øst for «Lusitania». 

 

Området er i kommuneplanen for Ås disponert til boligformål for den søndre delens vedkommende, 

mens den nordre delen, der det har vært foreslått biobrenselsanlegg, er disponert til landbruks- natur- 

og friluftsområde (LNF). Veiarealet i planen omfattes av reguleringsplan for NLH - Sentralområdet. 

Se ellers vedlegg A, utskrift av planutvalgets møtebok m/vedlegg. 

 

Offentlig ettersyn - innkomne bemerkninger: 

I henhold til vedtaket i det faste utvalget for plansaker har planforslaget vært lagt ut til offentlig 

ettersyn i tiden 23.02.99 - 31.03.99. Saken er dessuten sendt berørte parter til uttalelse. Følgende 

bemerkninger er innkommet: 

 

9.   Statens vegvesen (25.02.99) ber om enkelte justeringer i frisiktsonene, samt markering av  

  av avkjørsler som skal stenges.  

10. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen, (24.03.99) har ingen merknader. 

11. Fylkesrådmannen (28.04.99) viser til at det innenfor område Bb-1 er en gravhaug fra jernalderen. 

Denne må tas med i reguleringsplanen. gravfeltet på toppen av Frydenhaug står i fare for å bli 

bygd inne dersom det bygges på område Sb. De mange gravehaugene i området tilsier at det er 

stort potensiale for automatisk fredede kulturminner, og med hjemmel i kulturminneloven kreves 

det arkeologisk registrering i området. Fylkesrådmannen er ellers postiv til forslaget om å regulere 

Bb-1 og Bb-2 til spesialområde - bevaring, men er bekymret for at utbygging kan føre til at 

«Kommandantens» monumentale preg og verdi som kulturminne går tapt. Biobrenselsanlegg vil 

være et uheldig inngrep i landskapet. Se vedlegg.                                I brev av 07.06.99 viser 

fylkeskultursjefen til utført registrering 26. mai, og at det ikke ble registrert automatisk fredede 

kulturminner innenfor området.  

12. Miljøvernutvalget behandlet saken i møte 13.04.99 og uttalte at biobrenselsanlegg er uheldig, at 

det ved utbygging av Bb-1 og Bb-2 må tas hensyn til de eksisterende bygningsmiljøene og 

naturkvalitetene, og at veisystemet må vurderes på nytt med bakgrunn i bemerkning fra Jakob 

Apeland. 

13. Landbruksnemnda behandlet saken i møte 13.04.99 og uttalte at biobrenselsanlegget bør tas ut av 

planen og lokaliseres annet sted innenfor NLH’s område. 



14. Kommunalteknisk avdeling (03.03.99) har ingen bemerkninger til planen slik den er vedtatt 

11.02.99. 

15. Søndre Follo Energi (22.03.99) ønsker å reservere muligheter for å sette opp nødvendige 

nettstasjoner og forutsetter at utbygger stiller område vederlagsfritt til disposisjon. 

16. Naturvernforbundet i Ås (31.03.99) ber om at biobrenselsanlegget tas ut av planen. NLH har nok 

av andre steder innenfor gjeldende reguleringsplan. Området er dessuten et mye brukt 

friluftsområde. 

17. Kaja Vel (29.03.99) er tilfreds med at det faste utvalget for plansaker legger vekt på bevaring av 

det historiske bygningsmiljøet omkring «Kommandanten». I forkant av utbygging bør det 

imidlertid utarbeides en bebyggelsesplan som viser innpassing av ny bebyggelse. Vellet er også 

positivt til at utvalget har vendt tommelen ned for biobrenselsanlegg.  

18. Jakob Apeland, 42/1-42, ber i brev av 30.03.99 og 09.04.99 om at regulerte veier ikke beskjærer 

hans eiendom og at han må beholdes en avkjørsel som gir tankbiler muligeht til kjøre in og fylle 

hans oljetank. 

19. NLH (16.04.99) viser til innvendingene mot biobrenselsanlegget og bekrefter at denne delen av 

planen stilles i bero. 

 

Kommentarer til bemerkningene: 

Biobrenselsanlegg: 

Området med biobrenselsanlegg er nå foreslått tatt ut av planen. 

 

Kulturvern: 

Byggeområdene er nå foreslått også til spesialområde - bevaring, men med mulighet for en viss 

utbygging, spesielt rundt «Kommandanten». Det blir ikke stilt krav til en bebyggelsesplan i lovens 

forstand. Det er imidlertid utarbeidet en detaljert situasjonsplan som vil bli behandlet som en del av 

byggesaken. Hovedhensikten med planen fra NLH’s side er å lege til rette for en viss utbygging, noe 

som riktignok endrer miljøet, men det settes krav til tilpassing til miljø og bebyggelse.  

 

Reguleringsbestemmelsene er justert, hovedsakelig for å ivareta kultur-/bevaringsinteressene. 

 

Veisystem, avkjørsler m.m.: 

Det er foretatt justeringer av veiarealene for ikke å beskjære eiendommene. Nødvendige frisiktsoner 

er påført kartet. Adkomsten til eiendommen 42/1-42 anses som akseptabel, idet tankbiler neppe har 

behov for å kjøre helt opp til bolighuset, men kan stoppe på fortauet. Vi finner det ikke riktig å 

beholde direkteavkjørslene fra fylkesveien verken for denne eller for naboeiendommen. 

 

 

Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 

Med de endringene og justeringene som er foretatt, spesielt ved at biobrenselsanlegget er tatt ut av 

planen, anses de viktigste forhold å være avklart, og hovedkonflikten er planen er fjernet. 

Planforslaget anbefales godkjent. 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 


