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Ås kommune - Reguleringsplan - Gbnr 97/1 og 2 - Søndre Sneis og Rombak - Søknad om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
 
Fylkesrådmannen viser til oversendelse datert 20.11.2018 av søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for endring fra næring til boliger. 
 
Fylkesrådmannen har følgende merknader: 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Planområdet ble registrert i forbindelse med reguleringsplanen for ny E18 i Ås og Ski i 2015. Det 
ble registrert ett automatisk fredet kulturminne i sørøstlig kant av eiendommen som det nå søkes 
dispensasjon for. Kulturminnet ID191306 besto av bosetningsspor (kokegrop) og ble utgravd i 
forbindelse med registreringen. Vedtak om frigivning ble fattet i forbindelse med Riksantikvarens 
behandling av E18-planen.  
 
Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Ved 
eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom på at alle 
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal 
anleggsarbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet 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 på bakgrunn av arkiv- og kartmateriale. Med hensyn til nyere 
tids kulturminner kan vi ikke se at tiltaket i vesentlig grad tilsidesetter nasjonale eller regionale 
kulturminnehensyn som fylkeskommunen er satt til å ivareta. På denne bakgrunn har vi ingen 
merknader til tiltaket. 
 
Andre regionale interesser 
Fylkesrådmannen støtter kommunens foreløpige vurdering om at tiltaket først bør vurderes i 
kommende kommuneplanrullering.  
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Dersom kommunen mener at vilkårene for dispensasjon er innfridd, jf. plan- og bygningsloven § 
19-2, har fylkesrådmannen ingen ytterligere merknader.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Einar Midtsund      Anne Traaholt 
seniorrådgiver plan       seniorrådgiver arkeologi 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS, STATENS VEGVESEN 
  
Saksbehandlere:  
Automatisk fredete kulturminner: anne.traaholt@afk.no, 22 05 56 07 
Nyere tids kulturminner:   herdis.johanne.sletmo@afk.no, 22 05 50 48 
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@afk.no, 22 05 56 23 


