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Ås kommune - Solstua - Herumveien 17 - gbnr. 42/119 - varsel om igangsetting av 
fredningssak 
 
Akershus fylkeskommune varsler med dette at det igangsettes fredningssak for Solstua, 
Herumveien 17, i Ås gnr. 42 bnr. 119 med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 
(kml.), § 15 jf. § 22. 
 
Forslag om fredning etter § 15 vil omfatte: 
149078045 – Bolighusets eksteriør og interiør 
300303303 – Uthus og garasje, eksteriør og interiør 
Omkringliggende hageanlegg med tilhørende elementer som trapper, prydhage, frukthage, skog, 
gårdsplass og innkjørsel. 
 
Begrunnelse for fredningen 
Solstua er et godt eksempel på en villa i 1920‐tallsklassisisme med både eksteriør, interiører, 
tekniske installasjoner og tilhørende grøntanlegg bevart. Solstua har også en spesiell 
arkitekturhistorisk verdi som østnorsk bygning tegnet av Bergens-arkitekten Ole Landmark. I 
tillegg har eiendommen en interessant historie knyttet til Norges landbrukshøyskole (NLH), i dag 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som tidligere er fredet gjennom 
landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet. 
 
Anlegget er tegnet av arkitekt Landmark (1885–1970), en av datidens mest anerkjente arkitekter. 
Stilmessig er anlegget preget av 1920-årenes klassisistiske strømninger, med blant annet 
kubbeformet bygningskropp, brede hjørnekasser, smårutete vinduer og rikt utformede dørportaler. 
Arkitekt Landmark har først og fremst virket på Vestlandet hvor han hentet mye inspirasjon fra 
bergenske byggetradisjoner. Solstua er et gjennomført og sjeldent eksempel på Landmarks virke 
som boligarkitekt på Østlandet.  
 
Villaen er opprinnelig oppført for Alf Traaen i 1928–29. Traaen var dosent ved NLH i 
mikrobiologi og plantesykdommer, hvor han siden ble professor i mikrobiologi. Herumveien 17 er 
et representativt og godt eksempel på de store villaanleggene som ble oppført for ansatte i høyere 
stillinger ved landbrukshøyskolen. 
 
Anlegget har store arkitektoniske kvaliteter både når det gjelder form, fasadeutforming, 
planløsning, materialbruk og tilpasning til terrenget. Hovedbygningens enkle, solide bygningsform 
og symmetriske disposisjon, kombinert med den lavere fremstikkende sidefløyen, er karakteristisk 
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for flere av Landmarks arbeider. Arkitekten har også tegnet store deler av interiøret med rikt 
utformede bygningsdetaljer. Solstuas innvendige rom og interiører er godt tatt vare på av stedets 
eiere. Interiørene er bortimot uforandret med den opprinnelige romplanen og detaljeringen i 
behold. Prydhagen, frukthagen, skog, gårdsplass og innkjørsel utgjør også viktige deler av 
anleggets helhet. 
 
Fylkesrådmannen vurderer at Solstua, med sin karakteristiske arkitektur, godt bevarte rom med fast 
interiør og utsmykning og tilhørende hageanlegg, har arkitekturhistorisk, stilhistorisk, 
sosialhistorisk og kunstnerisk verdi av nasjonal interesse. 
 
Eiendommen er regulert til spesialområde – bevaring/bolig med tilhørende hageanlegg, i Endret 
reguleringsplan for Herumveien 17, vedtatt 26.4.1996. Husets eksteriør er vernet gjennom 
bestemmelsene. Det heter også at hageanlegg skal søkes bevart. Innvendige rom og interiører har 
ikke et tilstrekkelig vern gjennom reguleringen. Det heter der at interiøret bør søkes bevart, men at 
huset kan ombygges innvendig.  
 
Innkjøring til eiendommen fra Herumveien ligger på annen eiendom med gnr. 42, bnr. 1 og 
festenummer 250. Eiendommen er eid av NMBU. Innkjøringen er omfattet av Endret 
reguleringsplan for Herumveien 17, vedtatt 26.4.1996, og fører kun til Herumveien 17. 
Innkjøringen er i reguleringskartet ikke skilt ut fra Solstua i Herumveien 17, men utgjør ett felles 
felt med navn BV bolig. Etter fylkesrådmannens vurdering har innkjøringen til Herumveien 17 et 
tilstrekkelig vern gjennom eksisterende reguleringsplan, og vil derfor ikke inngå i fredningen.      
 
Videre saksgang 
I samsvar med lov om kulturminner § 22. 1, annet ledd, vil melding om igangsetting av 
fredningssak også kunngjøres i Østlandets blad, Aftenposten og Norsk lysningsblad. Oppstart av 
fredningssak vil også kunngjøres på fylkeskommunens nettsider: www.akershus.no/hoering. 
 
Grunneiere / eiere og andre rettighetshavere skal gis mulighet for medvirkning i utformingen av 
fredningsforslaget. Fylkesrådmannen ber på denne bakgrunn om at eventuelle merknader 
oversendes innen 2.3.2018. Det endelige fredningsforslaget vil deretter bli utarbeidet. Forslaget vil 
bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn i Akershus fylkeskommune og 
Ås kommune slik at alle kan uttale seg. Riksantikvaren er den instans som fatter vedtak om 
fredning med hjemmel i kulturminneloven §§ 15 og 19.  
 
Det forutsettes at bygninger og det området som foreslås fredet blir behandlet som fredet inntil 
fredningsspørsmålet er avgjort. Dette innebærer blant annet at enhver endring som går utover 
vanlig vedlikehold skal forhåndsgodkjennes av kulturminnemyndighetene. 
 
Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Akershus fylkeskommune, tlf. 22 05 50 48. 
 
Merknader kan lastes opp eller legges inn via elektronisk høringsskjema på 
www.akershus.no/hoering. Alternativt kan høringsuttalelsen sendes per post til Akershus 
fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo. Vennligst merk uttalelsen med saksnummer 
2017/2917. Fristen for å komme med innspill til varselet er 2.3.2018.  
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Med vennlig hilsen 
 
 
Christian Hintze Holm 
ass. fylkesdirektør, seksjon for 
kulturminnevern 
 
 Herdis Johanne Sletmo 
 rådgiver, nyere tids kulturminner 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 


