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Ås kommune - Reguleringsplan - Gbnr 41/1 - Campus Ås - Utvidelse - Uttalelse

Det vises til kommunens oversendelse datert 19.12.2014 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, opparbeide nye 
bussholdeplasser og generelt sikre framkommelighet for kollektivtransport.

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 viser til uttalelser datert 25.10.2013 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området og brev datert 03.02.2014, og har følgende merknader til planforslaget: 

Automatisk fredete kulturminner
Det vises til eget brev datert 03.02.2014 der det ble gitt tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner i medhold av kulturminneloven § 8 fjerde ledd:
«Innenfor reguleringsområdet er det registrert automatisk fredete kulturminner i form av 
bosetningsspor  id 173488  Disse er fredet i medhold av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 
(kml) § 4 første ledd pkt. (xx). Iht. kml § 8 fjerde ledd skal det, i forbindelse med behandlingen av 
reguleringsplan, tas stilling til om det kan gis tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner som blir berørt av planen. Akershus fylkeskommune er rette myndighet til å avgjøre 
dispensasjonsspørsmålet i denne saken, iht. Miljøverndepartementets delegasjonsvedtak av 
24.3.2011.

Akershus fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for 
Campus Ås (utvidelse av planområdet iht. brev fra Ås kommune datert 19.12.2013) i Ås kommune 
vedtas uten vilkår om ytterligere arkeologisk undersøkelse av bosetningsspor id 173488 før tiltak 
iht. planen realiseres. Tilstrekkelig dokumentasjon er allerede gjennomført i forbindelse med 
registrering utført av Akershus fylkeskommune.»

Nyere tids kulturminner
I forslaget til plankart har deler av det fredete området i parken på NMBU fått status som «annen 
veggrunn – grøntareal» i tillegg til at det er båndlagt etter lov om kulturminner. Fredning etter 
kulturminneloven gjelder foran regulering, og alle endringer innenfor det fredete området krever 
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dispensasjon uavhengig av reguleringsformål. Stien langs Drøbaksveien som i dag fungerer som 
gang- og sykkelsti er en del av det opprinnelige sti-nettet i parken, og ikke egentlig en del av 
veiarealet. 

På bakgrunn av dette vil Akershus fylkeskommune, i overensstemmelse med Riksantikvaren, 
bemerke at det kan virke forvirrende dersom deler av det fredete arealet reguleres som veggrunn, 
da det i så fall kan framstå som at det er andre bestemmelser som gjelder langs Drøbakveien enn i 
resten av det fredete området. Eventuell opparbeidelse av veiareal innenfor det fredete området vil 
være konfliktfylt. Vi ber derfor om at hele det fredete området får en og samme reguleringsstatus, 
og fortrinnsvis ikke som veggrunn.

I tillegg vil vi bemerke at avgrensningen av det fredete området ikke er helt korrekt gjengitt på 
reguleringskartet. Grensa mellom det fredete området og området regulert med hensynssone 
bevaring kulturmiljø mellom Kirkeveien og Drøbakveien går langs med parkgården (bygning 
nummer 15374330 i fredningen) og derfra i sørøstlig retning til den møter Drøbakveien. Det 
fredete området strekker seg lengre mot øst mellom parkgården og Drøbakveien enn det som vises 
på plankartet. Vi ber om at grensa justeres i henhold til fredningen, slik at det er tydelig også på 
reguleringskartet hva som er det fredete området. 

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. Det vises også til uttalelse fra Statens vegvesen datert 27.02.2014.

På bakgrunn av det tilsendte materialet har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Anne Traaholt
seniorrådgiver plan rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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