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Uttalelse - Byggesak - Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Nye boliger - Ås 
kommune 
Vi viser til oversendelse datert 10. august med anmodning om uttalelse til rammesøknad for 
oppføring av tre boliger med utleiedel i Kirkeveien 15. 

Viken fylkeskommune har tidligere uttalt seg til rammesøknad for eiendommen, i brev datert 
06.03.2020.  

Fylkeskommunens rolle  
Viken fylkeskommune uttaler seg som regional kulturminnemyndighet og som veieier for 
fylkesveier.  

Viktige regionale interesser 

Kulturminner – bygningsmiljø og landskap 
Plan- og vernestatus 
Kirkeveien 15 er regulert til spesialområde bevaring / boliger (SBb-1) som del av 
reguleringsplanen for Kommandanten – NLH, vedtatt 22.09.1999. Det er bestemmelser i pkt. 
2 for eksisterende bevaringsverdige bygninger og for nybygg, der det heter at «alle arter 
nybygg skal gis en eksteriørutforming samt materialbruk som harmonerer med de 
bevaringsverdige bygninger». 
 
I SBb-1 kan det i henhold til bestemmelsene oppføres bygninger i inntil to etasjer med total 
byggehøyde maks 7,5 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. Maksimalt BYA er 
15 %. Eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for miljøet skal søkes bevart.  
 
Kulturhistoriske verdier i Kirkeveien 15 
Bolighuset og garasjen i Kirkeveien 15 er sammen med hagen bygget og anlagt rundt 1930 av 
Olav L. Moen, som ledet hagearkitekturutdanningen ved Norges Landbrukshøgskole fra 1919 
til 1951. Den fredete parken på landbrukshøgskolen, nå NMBU, er Moens hovedverk. Moens 
perspektivtegninger fra 1931, som er oppbevart i Arkiv for norsk landskapsarkitektur på 
NMBU, viser bolighuset, garasjen og hageanlegget slik eiendommen i hovedtrekk også 
framstår i dag.  
 
Bolighuset og garasjen har funksjonalistiske trekk og er svært godt bevart i bygningsform og 
fasader. Hagen er i dag preget av manglende skjøtsel, men den er i høy grad bevart slik den 
ble tegnet og anlagt, men er noe redusert i sør, der en trekant nå inngår i tomten til ny 
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barnehage. Prinsippet for utformingen av hagen tilsvarer Moens plan for boligtomtene i Kaja-
området noen år tidligere. Den har et indre hagerom omgitt av en ytre hage med nyttevekster 
og rammeplanting med hekker av spirea eller mispel. Alle linjer er rette og stramme.  
Området på nordøstsiden av huset er en gammel frukthage. Utad har hagen vært rammet inn 
med en klippet granhekk som delvis er bevart. Tegningen nedenfor av hagen i Kirkeveien 15 
er fra en rapport om eldre hager i Akershus som Fortidsminneforeningen laget i 1991. 
Registreringene er utført av landskapsarkitektstudenter ved NLH. 
 

 
Vi vurderer at bolighuset, garasjen og hagen i Kirkeveien 15 er bevaringsverdig fordi det er et 
helhetlig og svært godt bevart anlegg fra 1930-tallet, og fordi det er knyttet til Olav L. Moen, 
som er en av de fremste hagekunstnerne i norsk landskapsarkitekturhistorie. Ut fra dette 
vurderer vi at eiendommen er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal interesse.  
 
Vurdering av nytt forslag til boliger 
Fylkeskommunen ga 06.03.2020 en uttalelse til et tidligere forslag med tre boliger i 
frukthagen på østsiden av bolighuset. Vi vurderte at tiltaket var for omfattende og at det ikke 
ivaretok kulturminneverdiene og helheten i anlegget.  
 
I den nye rammesøknaden er to boliger plassert i frukthagen øst for eksisterende bolighus, og 
en bolig nederst i hagen ut mot Kirkeveien. Boligene har en utforming som harmonerer 
eksteriørmessig med de bevaringsverdige bygningene, og slik sett i tråd med bestemmelsene.  
 
Selv om de nye boligene harmonerer med de bevaringsverdige bygningene, og tiltakets 
omfang også er innenfor tillatt BYA og tillatte byggehøyder, vurderer vi at det nye forslaget 
ikke ivaretar helheten i anlegget og samspillet mellom hus og hage. Det er positivt at den 
indre hagen omkring eksisterende bolighus blir bevart, men mye av den den ytre hagen med 
nyttevekster som ble anlagt etter Olav L. Moens hageplan blir bygget ned og endret. Vi 
vurderer at dette ikke er i tråd med bestemmelsene som sier at eksisterende terreng, hage og 
vegetasjon av betydning for miljøet skal søkes bevart. 
 
For å ivareta mer av helheten i anlegget, mener vi at utbyggingen bør reduseres. Vi vil spesielt 
anbefale at hus C nederst i hagen ut mot Kirkeveien tas ut. 
 
Vi vurderer at forslaget til utbygging av tre nye boliger i Kirkeveien 15 er i strid med 
reguleringsplanen, der hele eiendommen med både bolighus, garasje og hage er regulert til 
spesialområde bevaring. Vi vurderer at en slik omfattende utbygging ikke er i tråd med 
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bestemmelsene i pkt. 2 som sier at eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for 
miljøet skal søkes bevart. 
 
Vi vurderer at eiendommen i Kirkeveien 15 er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal interesse.  
Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket vil vi derfor vurdere å legge saken fram for 
fylkesrådet med forslag om å klage på vedtak.  

Automatisk fredete kulturminner 
Det er tidligere registrert en gravhaug fra jernalderen på nabotomten, gbnr 42/110, nordvest 
for rammesøknaden. Gravhaugen er regulert til spesialområde bevaring SBg i eksisterende 
reguleringsplan. I Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase over kjente kulturminner, 
er gravminnet registrert med id 79799 og første gang dokumentert i 1979. 

Fylkeskommunen uttalte seg til hensynet til automatisk fredete kulturminner i forbindelse 
med rammesøknaden som ble oversendt 28.1.2020. Saken ble vurdert ut fra 
kulturminneloven der denne omhandler tiltak som «utilbørlig skjemmende» (kulml § 3) og 
undersøkelsesplikten (kulml. § 9). Planene som ble presentert da, med en fortetting av tre nye 
eneboliger på tomtens høyeste punkt og ev. fjerning av eksisterende hekk som i dag visuelt og 
fysisk skiller tomtene gbnr. 42/174 og gbnr. 42/119, ble vurdert som uheldige for gravhaugen 
og rammesøknaden var derfor ikke å anbefale. 

Ny rammesøknad presenterer tiltak der eneboligene i større grad skal spres innenfor 
utearealet til gbnr. 42/174, slik at hus A skal bygges i nordøst, hus B i sørøst og hus C i sørvest. 
Enkelte steder der byggene skal stå er terrenget planlagt senket. I henhold til vedlagte 
situasjonsplan skal hekk beholdes til nabotomten i nord, der gravhaugen er registrert. 
Fylkeskommunen mener at tre nye eneboliger som skal bygges omkring eksisterende bolig, 
selv om de plasseres spredt, vil være noe dominerende og fremdeles ha en viss negativ, 
visuell effekt. Gravhaugen befinner seg i dag i et villaområde og det opprinnelige landskapet 
er lite lesbart. En fortetning i naboens villahage vil føre til en ytterligere forringet opplevelse. 

Undersøkelsesplikten § 9 ikke oppfylt 
I forbindelse med offentlig ettersyn av planen stilte Akershus fylkeskommune 28.4.1999 krav 
om arkeologisk registrering. Det ble presentert to budsjetter for tiltakshaver, hvor av det 
rimeligste budsjettanslaget ville gjelde hvis «… feltet Sb ikke blir bebygget …». Registreringen 
ble gjennomført 26.mai 1999, men det ble kun utført søk i arealene utenom SB. 
Undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 vurderes derfor som ikke oppfylt 
innenfor gbnr. 42/174. 

Tiltakene vil føre til omfattende inngrep i grunnen og det vurderes derfor som at tiltaket kan 
komme i konflikt med ev. uregistrerte automatisk fredete kulturminner. Gravhaugen som er 
registrert på nabotomten i nordvest, gbnr 42/110, og nylige funn av kokegroper på 
nabotomten som ligger i sør, tilsier stort potensial for funn av uregistrerte automatisk fredete 
kulturminner innenfor Kirkeveien 15, gbnr 42/174. Tiltak innenfor eiendommen kan ikke 
godkjennes uten at forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. Hvis kommunen 
beslutter å gi tillatelse til rammesøknaden må det settes som vilkår at det skal gjennomføres 
arkeologiske registreringer iht. kulml. § 9 før tillatelse til igangsettelse kan gis. Tiltakshaver 
skal da kontakt med seksjon for arkeologiske kulturminner/v Malin Trømborg, 
malint@viken.no for videre saksbehandling. 
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Samferdsel 
Når det gjelder avkjørsel fra fylkesvei 1385 Kirkeveien viser vi til vår uttalelse fra 6.3.20 og 
overskriften Samferdsel. Endret trafikk i denne avkjørselen krever at avkjørselen blir utbedret 
slik at den blir i tråd med Statens vegvesens veinormaler. Vi viser ellers til uttalelsen om at 
kommunen setter vilkår i rammetillatelsen angående avkjørselen. Vi gjentar også at detaljerte 
tegninger for utbedringen av avkjørselen må sendes til Viken fylkeskommune for 
gjennomgang av fagfolk før tiltakshaver kan starte arbeider på den omsøkte eiendommen. 

Vi mener særlig krav til sikt må grundig undersøkes på grunn av at avkjørselen er i sving og 
nært bakketopp, samt at vegetasjon og støttemur kan være sikthindrende. 

Som vi nevnte ved forrige uttalelse blir fortaustrekningen ved avkjørselen mye brukt av 
gående og syklende som ferdes til og fra universitetet. Ved avkjørselen foregår det også 
kryssing av fylkesveien til en snarvei mot den kommunale Kirkeveien. Igjen ber vi også 
kommunen vurdere om det er ønskelig med utvidet trafikk i denne avkjørselen. 

Oppsummering/konklusjon 
Vi vurderer at forslaget til utbygging av tre nye boliger i Kirkeveien 15 er i strid med 
reguleringsplanen, der hele eiendommen med både bolighus, garasje og hage er regulert til 
spesialområde bevaring. Vi vurderer at en slik omfattende utbygging ikke er i tråd med 
bestemmelsene i pkt. 2 som sier at eksisterende terreng, hage og vegetasjon av betydning for 
miljøet skal søkes bevart. 
 
Vi vurderer at eiendommen i Kirkeveien 15 er et kulturhistorisk anlegg av nasjonal interesse.  
Dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket vil vi derfor vurdere å legge saken fram for 
fylkesrådet med forslag om å klage på vedtak.  
 
Undersøkelsesplikten som følger av kulturminneloven § 9 vurderes å ikke være oppfylt. Tiltak 
innenfor eiendommen kan ikke godkjennes uten at forholdet til automatisk fredete 
kulturminner er avklart. Hvis kommunen beslutter å gi tillatelse til rammesøknaden må det 
settes som vilkår at det skal gjennomføres arkeologiske registreringer iht. kulml. § 9 før 
tillatelse til igangsettelse kan gis. 

Det forutsettes at forholdet til fylkesvei følges opp videre.  

Vi ber om å bli underrettet om vedtak i saken.  

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Hilde Kobbelund Habberstad 

Avdelingssjef kommunale planer Rådgiver kommunale planer 

 

Kulturarv, bygningsmiljø og landskap: Sissel Riibe 
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Kulturarv, arkeologiske kulturminner: Malin Trømborg 

Samferdselsplanlegging og forvaltning: Sondre Rise 

 

Kopi til: 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 
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