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Ås kommune - Campus Ås - gbnr 42/1 m. fl. - fv. 152 Drøbakveien fra 
Arboretveien til krysset ved Kirkeveien / Herumveien (Meierikrysset) -
uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan

Vi viser til brev fra Statsbygg av 24.9.2013. Planarbeidet skal legge til rette for trafikksikring 
og kollektivtiltak på veistrekningen. 

Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre 
fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i 
planarbeidet.

Fylkesmannens innspill

Jordvern og kulturlandskap
Kjerringjordet er en del av et stort sammenhengende, nasjonalt viktig jordbruksområde og 
omdisponering av dyrka jord i planområdet er derfor konfliktfylt. Den foreslåtte 
planavgrensningen omfatter mye dyrka jord, og Fylkesmannen forventer at det legges vekt 
på minst mulig inngrep i dyrket mark i arbeidet med planen og tiltak i dette området.
Jordvern og økt matproduksjon er nasjonale mål som må avveies tydelig mot andre nasjonale
og regionale mål.

Oversendelsen er lite konkret, mens flere forhold knyttet til bussholdeplasser, Meierikrysset 
og Kjerringjordet er diskutert i møter om saken. Fylkesmannen viser derfor også til innspill i
møter med Statsbygg m.fl. og referat fra møte 11.9.2013. Fylkesmannen gir nedenfor noen 
konkrete innspill til de tiltakene som ser ut til medføre størst inngrep i dyrka jord og som 
derfor kan bli mest konfliktfylte:

Når det gjelder eventuell undergang ved Meierikrysset, kan den medføre et større arealbeslag i 
viktig dyrka jord, og undergang er lite ønskelig ut fra hensynet til jordvern og kulturlandskap. 
Dersom viktige trafikksikkerhetsgrunner tilsier at undergangen må bygges, må det vurderes 
og dokumenteres at undergangen vil bli benyttet og at den gir bedret trafikksikkerhet. Andre 
alternativer som f eks omlegging av krysset og fartsreduksjon på fv 152 må være vurdert. 
Dersom det blir aktuelt å etablere undergang, må tiltak for å minimere inngrep i dyrka jord og 
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kulturlandskapet inngå – også med hensyn til erosjonsforebygging. Vi viser også til 
kompetanse hos Ås kommunes landbruksforvaltning (Landbrukskontoret i Follo).

Planområdet omfatter også omlegging av avkjøringer til anlegget på Kjerringjordet. Økning i 
inngrep i dyrka jord i dette området er svært konfliktfylt. Fylkesmannen ber om at tiltak sees i 
forhold til trafikkbelastningen på utkjøringen, og vi forutsetter at bruken av bygningene er 
tilpasset området de ligger i og ikke genererer trafikk av betydning.

Fylkesmannen mener at eventuell omlegging av Meierikrysset bør skje mot øst. Vi forutsetter 
at dyrka jord vest for krysset er med i planavgrensningen på grunn av eventuelt behov for 
areal til undergang.

Naturmangfoldloven
Den hule eika på sørsiden av Herumveien er en utvalgt naturtype etter naturmangfoldlovens § 
53. Kommunen som planmyndighet har ansvar for å håndtere utvalgte naturtyper i plansaker i 
tråd med nml. § 54. Området rundt eika, med minimum dryppsone og rotsone, må tas hensyn 
til i videre planarbeid, og sikres mot inngrep/kjøring/pakking som kan skade rotsystemet og 
evt. endringer i grunnvannsforholdene i nærområdet med særlig oppmerksomhet i 
anleggsfasen. Eventuell effekt av undergang på eikas rotsone må vurderes i saken. Eika bør 
inngå i planområdet med en hensynssone og bestemmelser i alle alternativer for å sikre 
tilstrekkelig hensyn.

* * *

Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og 
ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 4. mars 
2013 samt ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” av 24.6.2011 
(www.planlegging.no).

Med hilsen

Morten Ingvaldsen
landbruksdirektør Ellen Lien

seksjonssjef naturforvaltningsseksjonen

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Uttalelse til varsel om planarbeid - Endring av reguleringsplan for
Campus Ås vedrørende fv. 152 Drøbakveien fra Arboretveien til kryss
med Kirkeveien/Herumveien (Meierikrysset), Ås

Vi viser til oversendelse, mottatt 25. september 2013, vedrørende endring av reguleringsplan
for Campus Ås i Ås kommune.

Endringen gjelder en strekning av fv. 152, Drobakveien, fra Arboretveien til kryss med
Kirkeveien/Herumveien (Meierikrysset) i Ås. Det er behov for planutvidelse, som vil omfatte
de deler av fv. 152 langs Campus Ås (gbnr. 42/1 m.fl.) som ikke inngår i reguleringsplan
vedtatt i juni 2012.

Vi viser til pågående prosess og dialog mellom Statsbygg, Statens vegvesen m.fl. med mål om
å finne en langsiktig løsning for strekningen som ivaretar rekkefølgekravene i tidligere
planvedtak. Vi har ingen merknader vedrørende varslet planutvidelse, men forbeholder oss
retten til å komme med ytterligere merknader når planen foreligger til offentlig ettersyn.

Vegavdeling Akershus, Planseksjonen
Med hilsen
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Marit Ulveseth
Seksjonsleder
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Ås kommune - Reguleringsplan - Gbnr 41/1 - Campus Ås – vedr fv. 152  -Varsel 
om oppstart av planarbeid

Det vises til oversendelse datert 24.09.2013 av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til 
plan- og bygningsloven § 12-8. 

Planarbeidet innebærer endring og utvidelse av gjeldende reguleringsplan for Campus Ås, vedtatt i 
juni 2012, og omfatter deler av fv. 152 Drøbakveien og strekker seg fra Arboretveien til krysset 
med Kirkeveien / Herumveien (Meierikrysset) i Ås.  

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i 
fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver 
etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.  Fylkesrådmannen har følgende 
merknader til varselet:

Automatisk fredete kulturminner
I løpet av de siste årene, fra og med 2010 og frem til i år, har universitetsområdet for UMB vært 
gjenstand for flere arkeologiske undersøkelser. Det er blitt gjort store mengder funn som viser 
varierte aktiviteter med stor tidsdybde i landskapet. Dagens plan grenser mot, og går delvis inn i
disse undersøkte områdene innenfor Campus Ås, og disse arealene ansees derfor som avklart når 
det gjelder forholdet til kulturminner. Dermed gjenstår arealene som grenser mot sør på 
Kjerringjordet, ved rundkjøringen og videre vestover på sørsiden av Fv. 152.  Potensialet for 
kulturminner er her tilsvarende stort, og fylkesrådmannen vil således kreve arkeologisk registrering 
av restarealene innenfor planområdet i henhold til kulturminneloven § 9. Registreringer kan bare 
foretas når bakken er snø- og telefri, så bestilling bør gjøres i god tid. På bakgrunn av det tilsendte 
materialet er registrering anslått til ca. 9 dagsverk. Våre kostnader er vurdert til om lag kr 54 000, 
eksklusiv innmåling av funnsteder og utgifter til eventuelle radiologiske dateringer. Tiltakshaver 
må selv stille gravemaskin med fører og bekoste dette. Det tas forbehold om at funn av fornminner 
kan medføre at en fullstendig registrering ikke lar seg gjøre innenfor stipulert tid.

Dersom registreringen ønskes gjennomført i høst, må det tas kontakt snarest for å avtale tidspunkt 
for oppstart og vilkår med Arkeologisk feltenhet v/Linn Johannessen  -
linn.johannessen@akershus-fk.no  mob. 97641826

All erfaring tilsier at avklaring av forholdet til fornminner bør gjøres tidligst mulig i planprosessen. 
Hvis registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for 
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forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk fredete kulturminner 
er avklart før planen vedtas.

Nyere tids kulturminner
Planområdet grenser inntil og griper dels inn i universitetsområdet for UMB som omfattes av 
reguleringsplan for Campus Ås vedtatt 20.06.2012. Området er også under fredning, jfr forslag om 
forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer – Landsverneplan for 
kunnskapsdepartementet, brev av 16.05.2013. 

I ovennevnte forslag om fredning og landsverneplan, framkommer hvilke verneverdier anlegget 
omfattes av. UMB i Ås (tidligere Norges landbrukshøgskole) har vært hovedsete for høyere 
utdanning innen landbruksfag i Norge siden 1859. Anlegget representerer utviklingen i norsk 
arkitektur gjennom 140 år, og en rekke av landets fremtredende arkitekter har tegnet bygningene. 
Parken på UMB ble først etablert i 1860, men ble i 1924 omarbeidet av Olav L. Moen, Norges 
første professor i hagekunst, som la grunnlaget for et parkanlegg av internasjonal klasse. Parken er 
under fredning og skal behandles som fredet i henhold til Kgl res. vedtatt 1. okt 2006. For 
varslingsområdet gjelder dette strekningen mellom Arboretveien og Johan L. Hirsch vei. Alleen på 
begge sider av Johan L. Hirsch vei er også del av den varslede fredningen. I tillegg er 
Meieribygningen, Meierimuseet og Damsgård under fredning. Selv om disse bygningene ligger
utenfor varslingsområdet vil de kunne bli påvirket av eventuelle tiltak der. Kjerringjordet med den 
store eika er ikke fredet, men har stor betydning for opplevelsen av jordbrukslandskapet som er en 
sentral del av UMB sin historie. 

Fylkesutvalget har behandlet reguleringsplan for Campus Ås i møte 14.05.2012. Fylkesrådmannen 
uttalte seg til forslag om fredning i brev av 17.09.2013. Riksantikvaren har på bakgrunn av det 
statlige eierskapet på UMB ansvar for fredningssaken, og har hatt en sentral rolle i både 
fredningssaken og reguleringssaken for Campus Ås. 

Fylkeskommunen er delegert myndighet for kulturminnevern og skal i plansaker påse at 
kulturminneinteresser på nasjonalt og regionalt nivå blir ivaretatt. I denne typen saker skal 
Riksantikvarens innspill innarbeides i fylkeskommunens uttalelse, slik at 
kulturminnemyndighetene kommer med én uttalelse. Fylkesrådmannen har i forhold til saken 
rådført seg med Riksantikvaren. På denne bakgrunn henvises det til innspill fra Riksantikvaren i 
møte hos Statsbygg 28.08.2013 vedr oppfølging av fv. 152, og til referat fra dette møtet 
29.08.2013.

Dersom kulturminneinteressene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planen som legges fram til 
offentlig ettersyn, vil det bli aktuelt å vurdere å fremme innsigelse til planen.

Andre regionale interesser
Fylkesrådmannen viser til pågående prosess og dialog mellom Statsbygg, Statens vegvesen m.fl. 
med mål om å finne en langsiktig løsning for strekningen som ivaretar rekkefølge bestemmelsene i 
vedtatt plan for Campus Ås. På bakgrunn av det tilsendte materialet har fylkesrådmannen ingen 
ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Malin Trømborg
seniorrådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Kopi til:
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Saksbehandlere: 
Automatisk fredete kulturminner: malin.tromborg@akershus-fk.no, 22 05 50 11
Nyere tids kulturminner: ingeborg.hvidsten@akershus-fk.no, 22 05 56 71
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@akershus-fk.no, 22 05 56 23


