
 

 

 
 

FYLKESADMINISTRASJONEN  

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk 
Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) 22055000 NO 958381492 MVA 
0107  OSLO    
E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift 
post@afk.no Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) 22055055 NO 874587222 

 
 

ÅS KOMMUNE 
Postboks 195 
1431 ÅS 
 
Att. Bertha Solheim Hansen 

 

 
Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einar Midtsund 12.11.2018 2018/17726-5/165096/2018 EMNE L42  
Telefon 
22055623 
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16.10.2018 

Deres referanse 
18/02028-12 

 
Ås kommune - Gbnr 111/250 - Byggesak - Kjærnesstranda 9-11 - Tilbygg / Påbygg - 
Bruksendring - Uttalelse 
 
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 16.10.2018 av søknad om dispensasjon. 
 
Tiltaket gjelder tilbygg/påbygg og bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Tiltaket er vurdert ut fra 
fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevern. 
Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 ”Dispensasjon”. Fylkesrådmannen 
har følgende merknader: 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional fagmyndighet for kulturminner. 
Området er befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale og befaring. Planområdet ble 
registrert i 2005 i forbindelse med reguleringsplanen for Kjærnesstranda R-232. Registreringen 
oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminnelovens§ 9. Det ble ved registreringen gjort 
funn av et bosetning- aktivitetsområde datert til steinalderen og et gravfelt fra bronsealder, idnr. 
91739 og 91740 i Riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden. 
 
Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor nå omsøkte eiendommer. De 
registrerte gravrøysene fra bronsealder, idnr. 91740, ligger ytterst på en berghylle rett nord for 
omsøkt område. Gravrøysene er plassert slik i terrenget at de ligger høyt og fritt, og med godt utsyn 
mot sør, vest og nord. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedrørende 
gesimshøyden er i dette tilfellet vurdert til å ikke være utilbørlig skjemmende for gravfeltet, da 
nybygg følger høyden til eksisterende bebyggelse på eiendommene gbnr. 111/56 og 250.  
 
Fylkesrådmannen ber om at de som skal utføre arbeidet i marka gjøres særlig oppmerksomme på at 
det kan være ukjente kulturminner i området. Alle kulturminner eldre enn 1537 er fredet, også slike 
som ikke er registrert. Dersom man støter på et slikt kulturminne skal arbeidene straks stanses i den 
utstrekning det berører kulturminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette myndighet, Akershus 
fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Nyere tids kulturminner 
Området er ikke befart. Uttalelsen gis derfor på bakgrunn av arkiv- og kartmateriale. Tiltaket ligger 
innenfor kulturmiljø nr. 26 i rapporten Kulturlandskap Follo (2008), vurdert til å ha 
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kulturminneverdi. Med hensyn til nyere tids kulturminner har vi vurdert at tiltaket ikke i vesentlig 
grad tilsidesetter nasjonale eller regionale kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å 
ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen merknader til tiltaket. Kommunen skal likevel vurdere 
hensyn til eventuell lokal kulturminneverdi. 
 
Andre regionale interesser  
Fylkesrådmannen mener tiltaket ikke i vesentlig grad er i konflikt med de interesser og 
ansvarsområder fylkeskommunen skal ivareta. Dersom kommunen mener at vilkårene for  
dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere 
merknader.  
 
Vedtak om dispensasjon skal begrunnes. Fylkesrådmannen minner om kommunens adgang til å 
stille vilkår.   
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Einar Midtsund      Camilla Plocinski Nilsen 
seniorrådgiver plan       rådgiver, nyere tids kulturminner 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere:  
Automatisk fredete kulturminner: asa.rommetveit.celius@afk.no, 22 05 55 26 
Nyere tids kulturminner:   camilla.plocinski.nilsen@afk.no, 22 05 55 46 
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23  


