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R-330 Planinitiativ for vanninfrastruktursenter i strid med 
kommuneplanens arealformål 
 
Saksbehandler: Per Ernesto Øveraas Saksnr.: 19/00419-3 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på gnr. 42 bnr. 1 utarbeides og tas til 
behandling reguleringsplanforslag for vanninfrastruktursenter, selv om dette er i strid 
med arealformålet LNF-A i kommuneplanens arealdel. 
 
Ås, 05.05.2019 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Kommunalsjef 
 teknikk, samfunn og kultur 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Bestilling av oppstartsmøte 
2. Kartvedlegg til bestilling av oppstartsmøte 
3. Notat - Alternativvurderinger lokalisering 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Norsk Vann BA v/ Sjur Tveite 
Sweco v/ Ingeborg Austreng  
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Ås kommune har mottatt et planinitiativ for etablering av et nasjonalt senter for 
vanninfrastruktur på gnr. 42 bnr. 1 på Campus Ås. Planområdet er i gjeldende 
kommuneplan avsatt til LNF-A og regulert til LNF-R i reguleringsplan for Campus Ås 
(R-255). Planinitiativet er således ikke i tråd med arealformålet i gjeldende 
kommuneplan.  
 
Oppstartsmøte ble avholdt 03.04.2019. Varsel om oppstart er enda ikke gjennomført.  
 
Rådmannen ber formannskapet avklare hvorvidt det skal tillates oppstart og 
behandling av reguleringsplan selv om det ikke er i tråd med arealformålet LNF-A i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Forslagsstiller er Norsk Vann BA på vegne av Nasjonalt senter for vanninfrastruktur. 
Planfaglig konsulent er Sweco.  
 
Fakta i saken: 
Norsk Vann BA koordinerer et bransjedrevet initiativ om å etablere et nasjonalt 
senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU. NMBU er også medeier i dette 
senteret og har arbeidet for denne saken siden 2008. Senteret skal være et 
undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur og overvannshåndtering hvor det skal 
trenes på fullskala VA-anlegg samt drive demonstrasjon, testing, forskning og 
utvikling på teknologi, metoder og løsninger.  
 
Planområdet er sør-øst for krysset Arboretveien og Syverudveien. Ås kirke er om lag 
150 meter øst for planområdet. Planområdet er på ca 14 daa.  
 

 
Figur 1. Planområdet i rødt 
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Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-A og regulert til LNF-R i 
reguleringsplan for Campus Ås.  
 

 
Figur 2 Kart over gjeldende kommuneplan Figur 3 Kart over gjeldende reguleringer 

Planområder er i Gårdskart registrert som «fulldyrka jord» med «svært god 
jordkvalitet». Det aktuelle arealet er ikke dyrket på mange år, og ligger i dag brakk.  
 
Planinitiativet skisserer en hovedbygning for kurs/undervisning, kontor/garderobe, 
kumgrav og pukkseng. Bebyggelsen er på om lag 750 kvm, i to etasjer med mulig 
underetasje, og planlegges plassert på sørsiden av planområdet. BYA er på om lag 
10%. Adkomst planlegges fra Arboretveien.   
 
Foreslått arealformål er offentlig/privat tjenesteyting.   
 
Lokaliseringsalternativer 
Forslagsstiller har utarbeidet et notat som redegjør for alternativvurderingene. Se 
vedlegg 3.  
 
NMBU som medeier og sentral medspiller har jobbet tett med Norsk Vann BA i 
lokaliseringsprosessen. Alternativene er derfor avgrenset til tomter i tilknytning til 
Campus Ås.  
 
Norsk Vann BA har stilt to sentrale kriterier til beliggenhet: 

1) Nærhet til NMBUs studenter og forskere. 
2) Nærhet til offentlig kommunikasjon. Sentere forventes å trekke besøkende fra 

hele landet, og er derfor avhengig av relativ sentral beliggenhet.  
 
Forslagstiller i samråd med NMBU har vurdert tre ulike lokaliteter:  

 Norderås: Om lag 1,4 km fra NMBU og 3,5 km fra Ås stasjon. Norderås er 
avsatt til LNF-A i kommuneplanen og registrert som fulldyrka mark med svært 
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god jordkvalitet. Det aktuelle arealet inngår i et stort, sammenhengende 
landbruks- og kulturområde.  

 Kjerringjordet: Avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanen. 
Eksisterende adkomst fra Fv152. Kort avstand til Campus Ås, og 2 km til Ås 
stasjon.  

 Tomt ved Arboretveien (planinitiativet): Beliggenhet på Campus Ås, og 2,3 km 
fra Ås stasjon. Avsatt til LNF-A i kommuneplanen og registeret som dyrket 
mark med svært god jordkvalitet. Området framstår som en naturlig del av 
Campus-området og er avgrenset fra større sammenhengende 
landbruksområder øst for Syverduveien.  

 
Vurdering: 
Rådmannen har som utgangspunkt at planinitiativ i strid med gjeldende 
kommuneplan skal tas som innspill i førstkommende kommuneplanrullering. En slik 
praksis ivaretar kommuneplanen som et langsiktig og forutsigbart styringsverktøy og 
sikrer likebehandling av innkomne planinitiativ. Det må foreligge sterke 
samfunnsmessige fordeler ved omdisponering av LNF-A-arealer og nedbygging av 
dyrket mark, og alternative beliggenheter skal være grundig vurdert.  
 
Forslagsstiller med planfaglig konsulent og NMBU har utarbeidet et notat som 
tydeliggjør de vurderinger som er tatt i forbindelse med valg av lokasjon. Rådmannen 
mener alternativvurderingen er grundig utført, og har forståelse for at en lokasjon i 
nærheten av NMBU er viktig.  
 
Rådmannen stiller seg bak forslagsstillers vurdering av Norderås som lite egnet for 
vanninfrastruktursenteret. Det er relativ stor avstand til Campus Ås og offentlig 
transport, arealet er registrert som dyrket mark med svært god jordkvalitet, og arealet 
er ikke i tråd med kommuneplanen arealformål. Et slikt senter med mange 
besøkende vil føre til økt trafikkbelastning og potensielt begrense utøvelsen av 
landbruk i området.  
 
Kjerringjordet er uaktuelt ettersom grunneier NMBU har planer om å tilbakeføre 
området til dyrket mark og forsøksfelt. Staten vegvesen er også negativt innstilt på 
utvidet bruk av eksisterende adkomst til Fv152 til annet enn drift av landbruksarealer. 
Et vanninfrastruktursenter på Kjerringjordet vil trolig kreve utbedring av adkomst for 
både kjørende og myke trafikanter, noe som også vil beslaglegge noe dyrket mark. 
 
Tomt ved Arboretveien tilfredsstiller Norsk Vann BAs to sentrale kriterier; kort 
avstand til forsker- og studentmiljøet på NMBU, og kort avstand til offentlig transport. 
Det er enkel adkomst via Arboretveien for besøkende med bil, og kort avstand 
gjennom Campus Ås for myke trafikanter fra Ås stasjon eller nærmeste 
bussholdeplass. Rådmannen mener videre at etableringen av et 
vanninfrastruktursenter på Campus Ås innehar en rekke samfunnsmessige fordeler. 
Nærheten til eksisterende forsker- og studentmiljøet vil forenkle senterets 
hovedformål som er forskning og kunnskapsformidling. Av de vurderte tomtene har 
tomt ved Arboretveien de beste forutsetningene for å bli en attraktiv fasilitet for kurs, 
undervisning, forskning og innovasjon som vil trekke besøkende og kunder fra både 
offentlig og privat sektor. Sist vil beliggenheten på Campus Ås forsterke og bygge 
videre på kunnskapsmiljøet på NMBU.  
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Rådmannen er klar over at forslagstillers foretrukne lokalitet er avsatt til LNF-A i 
kommuneplanen og registrert som dyrket mark av svært god jordkvalitet. Området 
framstår imidlertid som en naturlig del av Campus-området og er avgrenset fra større 
sammenhengende landbruksområder øst for Syverudveien. Det gjør tomten relativt 
uhensiktsmessig arrondert for jordbruksutøvelse. Rådmannen har også forståelse for 
at det er begrenset med ledige arealer avsatt til utbyggingsformål i nærhet av 
Campus Ås i kommuneplanens arealdel. I lys av de samfunnsmessige fordelene 
anbefaler rådmannen at det tillates planoppstart for bygging av et 
vanninfrastruktursenter på tomt ved Arboretveien. 
 
Alternativ innstilling 
Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, 
eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen at tomt ved Arboretveien har de beste 
forutsetningene for etablering av et nasjonalt senter for vanninfrastruktur i Ås 
kommune. Rådmannen er klar over at det forslås tiltak som ikke i tråd med gjeldende 
kommuneplan og som også legger beslag på dyrket mark. Imidlertid mener 
rådmannen at tiltaket har sterke samfunnsmessige fordeler som tilsier at det bør gis 
tillatelse til regulering.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


