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PLANSAK        Ås kommune 

Plan og utvikling 

 
 
BESTILLING AV 
OPPSTARTSMØTE 
 
 
Skjemaet sendes til:  Ås kommune 

Plan og utvikling 
Pb 195 
1431 Ås 
E-post: post@as.kommune.no 
 
 

Undertegnede tiltakshaver ønsker å holde oppstartsmøte for å få avklart forhold som er 
omfattet av plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser: 

 
1. Ansvarlige 
 

Forslagsstiller / Tiltakshaver 
Firma Norsk Vann BA på vegne av Nasjonalt senter for 

vanninfrastruktur 
Organisasjonsnummer 986273026 
Adresse Vangsvegen 143 
Postnummer 2321 
Poststed Hamar 
Telefonnummer 62553030 
E-post post@norskvann.no 
Kontaktperson for 
prosjektet hos 
forslagsstiller 

Sjur Tveite 
Tlf.: 91135948 
tveite7r@gmail.com 

Fakturaadresse Nasjonalt senter for vanninfrastruktur 
c/o Norsk Vann BA 
Vangsvegen 143 
2321 Hamar 

 

Fagkyndig 
Firma Sweco Norge AS 
Organisasjonsnummer 967032271 
Adresse Jernbaneveien 5-7 
Postnummer 1400 
Poststed Ski 
Telefonnummer 64914550 
E-post post@sweco.no 

mailto:post@as.kommune.no
mailto:post@norskvann.no
mailto:tveite7r@gmail.com
mailto:post@sweco.no
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Kontaktperson for 
prosjektet hos 
fagkyndig 

Jardar Nymoen 
Tlf.: 95115388 
jardar.nymoen@sweco.no 

2. Innledende informasjon om forslaget 
 

Eiendomsopplysninger 

Gnr./Bnr.: 0214 42 1 0 0 

Adresse: Foreløpig ingen offisiell adresse. Tomten ligger sør-øst for krysset 
Arboretveien/ Syverudveien. Se også vedlegg 3 for foreløpig 
planavgrensning. 

Hjemmelshaver(e): Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 

Bakgrunn for og hensikt 
med prosjektet 

Norsk vann BA koordinerer et bransjedrevet initiativ om å etablere et 
nasjonalt senter for vanninfrastruktur i tilknytning til NMBU. Senteret 
skal være et undervisningsanlegg for ledningsinfrastruktur og 
overvannshåndtering, hvor det skal trenes på fullskala VA-anlegg samt 
være mulig å drive demonstrasjon, testing, forskning og utvikling på 
teknologi, metoder og løsninger. 
 
Investeringsbehovet for vann- og avløpsnettet i Norge er for perioden 
2016-2040 beregnet å være 240 mrd. kroner (Norsk Vann, 2017). 
Utskiftingstakten av ledningsanlegg er for de fleste kommunene for lav. 
Etterslepet gir høye lekkasjetall samt fare for forurensning av 
drikkevannet ved trykkløst nett. I tillegg til nødvendig oppgradering av 
anlegg ut fra dagens situasjon vil også økt befolkning og 
sentralisering føre til behov for nye anlegg (State of the Nation, RIF, 
2015). Oppgraderingsbehovet innebærer en 50% økning i investeringer 
hvert år i forhold til 2015. Økningen vil kreve tilgang på flere 
kompetente medarbeidere på alle nivåer i verdikjeden, da det å eie og 
drifte ledningsnett optimalt er krevende. Videre vil utvikling, utprøving 
og bruk av eksisterende og ny teknologi være sentralt for de 
bærekraftige og kostnadseffektive løsninger vannbransjen og samfunnet 
etterspør. 
 
Et nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur med 
fokus på fremtidsrettet ledningsteknologi vil svare på behovene knyttet 
til kompetanse og teknologiutvikling. Senteret er et tiltak fra 
vannbransjen for økt fokus i kunnskapsmiljøene inn mot sentrale 
utfordringer og muligheter for offentlige aktører og privat næringsliv. 
Ved å bygge et moderne og godt utrustet anlegg med attraktive 
leveranser vil senteret bli ettertraktet som fasilitet for kurs, 
undervisning, forskning og innovasjon. Det vil tiltrekke seg kunder og 
brukere fra både offentlig og privat sektor. Lokalisering på Ås i nær 
tilknytning til NMBU sikrer gode koblinger mellom forskning, utdanning 
og praktisk anvendelse. 
 
Senteret har gjennom NMBU har fått en statlig bevilgning til etablering 
av Nasjonalt senter for Vanninfrastruktur, i tillegg har kommunene 
avsatt midler gjennom direkte tilskudd og etableringsstøtte gjennom 
bransjeorganisasjonen Norsk Vann. Det arbeides med toppfinansiering 
fra private bransjeleverandører og interesseorganisasjoner. Prosjektet 
styres av et interimsstyre nedsatt av interessentene, og et aksjeselskap 
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med en majoritet av offentlige eiere (de 10 største kommunene, Norsk 
Vann og NMBU) samt private interessenter er under etablering.  
 
Senteret ønskes  etablert på en tomt som er stilt til rådighet av NMBU. 

Er det særlige spørsmål 
dere ønsker å få 
avklart? 

Forslagsstiller ønsker å få avklart hvilke utredningskrav 
detaljreguleringen medfører. 

 

3. Planstatus og rammebetingelser 
 

Overordnede planer og føringer 

Hvilke overordnede 
planer gjelder for 
planområdet, hvilke 
føringer gir de, og i 
hvilken grad følger 
prosjektet opp disse 
føringene? 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNRF areal for 
nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 
Arealet ligger på NMBUs Campus Nord i tilknytning til 
Planteklimaanlegg, landskapslaboratoriet og i nærheten av Ås kirke. 
Arealet fremstår i dag som et åpent landskap. Planforslaget vil legge opp 
til å omdisponere dette arealet. 
 
Gjeldende kommuneplan (2015-2021) sier:  
«Kommunen vil utvikle tettstedet slik at det blir attraktivt for kunnskaps- 
og innovasjonsbedrifter å etablere seg»  
 
og  
 
«Nyetableringer av kompetansenæring må gis rammer og 
utviklingsvilkår som gjør det mulig å etablere seg i tilknytning til det nye 
universitetet og Ås tettsted» 

 
Planforslaget vil legge til rette for å ytterligere forsterke Ås kommune og 
NMBU som et sentrum for spisskompetanse innenfor vanninfrastruktur 
og tilhørende teknologi, og gjøre kommunen mer attraktiv for 
næringsetablering innenfor fagområdet. 

 

Gjeldende regulering 

Planområdet er i gjeldende regulering (planid 0214-255) avsatt til LNRF areal for nødvendige tiltak 
for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

 
Det foreligger et bestemmelsesområde på tomten i gjeldende reguleringsplan, vilkår for bruk av 
arealer, bygninger og anlegg i gjeldende detaljregulering (planid 0214-255). Bestemmelsen sier: 
Før iverksettingen av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det foretas arkeologiske 
utgravninger av de berørte automatisk fredete kulturminner (ID 146391 (#6)) innenfor 
planområdet. (…) Det skal tas kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan fastsettes. 

 
Arkeologiske utgravinger hjemlet i gjeldende reguleringsplan for Campus Ås er gjennomført, ref. 
bekreftelse fra Riksantikvaren datert 12.08.13 (vedlegg 4) 

 
 

Andre rammebetingelser 
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Negative servitutter, 
tinglyste heftelser med 
mer 

Ingen kjente negative servitutter eller tinglyste heftelser 

 
Eksisterende miljøsituasjon 

Naturmangfold, 
samferdsel, støy, 
trafikk 

Det er i miljøstatus.no registrert Nattsmelle langs kanten av 
Arboretveien som er klassifisert som en truet art. Denne er kartfestet 
med god presisjon. Det vurderes dithen at nattsmellen ikke kommer i 
konflikt med planlagt tiltak. 

 
Planområdet ligger omkring 1 km fra bussholdeplassene i tilknytning til 
campus på ÅS og i overkant av 2 km fra togstasjonen på Ås. Det går også 
gang- og sykkelveien fra planområdet gjennom campus og tilknytter seg 
øvrig gang- og sykkelveinett i Ås.  

 
Ved befaring på området er det ikke registrert noen direkte støykilder i 
området. Området antas derfor å være lite støyutsatt. 
 
Syverudveien og Arboretveien har ikke registrerte trafikkdata hos 
Vegvesenet, men det er ikke registrert store trafikkmengder på veiene i 
forbindelse med befaring. Det er trafikk til fjernvarmeanlegget (Statkraft 
Varme AS) og Ås gård med store kjøretøy, samt arbeidere på Statsbyggs 
rigg i F.A. Dahls vei. Det forventes at trafikken vil tilta når det nye 
veterinærkomplekset tas i bruk (2020).  

 
Eksisterende bebyggelse og bruk 

Naturmangfold, 
samferdsel, støy, trafikk 

Planområdet består i dag av et åpent areal uten bebyggelse som NMBU 
disponerer.  

 

4. Forslagets hovedgrep 
 

Beskrivelse av hovedgrep 

Hvordan er forslaget 
tenkt løst? Presenter 
skissen av plangrepet 
(se forklaring nedenfor) 
kort med fokus på det 
overordnede: Formål, 
disponering av tomta 
(atkomster, utearealer 
og plassering av 
bygningsmasse og 
anlegg) 

Planforslaget vil legge til rette for å etablere en hovedbygning som 
inneholder kurs/ undervisning, demonstrasjonslokale, kontor/ 
garderobe, kumgrav og pukkseng. Bebyggelsen er foreløpig 
planlagt i to etasjer med mulig underetasje i tillegg. Nordover fra 
hovedbygget vil det under bakken etableres VA-ledninger i ca. 50 
meters lengde som benyttes til forskning, testing og undervisning. 
På arealene over VA-ledningene er det planlagt å etablere grønne 
arealer, grusarealer og en asfaltert del. Et varierende dekke vil 
tilrettelegge for realistiske forhold ved opplæring i og utvikling av 
teknologi knyttet til lekkasjesøk i ledningsnett.  
Adkomsten til området er foreløpig planlagt fra Arboretveien.  
 
Se også vedlegg 1 og 2. 

 
Skisse av plangrep og prinsippsnitt 

Vedlegg: 1 Plantegning 

2 Plantegning med snitt 
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3 Skisse bygg 

4 Foreløpig varslingsgrense 

5 Bekreftelse fra Riksantikvaren 
 

5. Fakta om forslaget 
 

Arealstørrelse 

Planområdet totalt: Planområdet anslås til å være 10 000 m². Foreslått varslingsområde, ca. 
14 000 m². Se vedlegg 3. 

Arealbruk og foreslåtte 
formål 

Offentlig eller privat tjenesteyting 

Uteoppholdsareal (for 
skoler, barnehager, 
sykehjem og boliger) 

Planlagt tiltak vil legge opp til større utearealer 

Utnyttelse Per dags dato planlegges det for at planforslaget vil ha BRA under 10 % 
av planområdet. Det vil i tillegg være behov for utendørs grusarealer og 
noe asfalterte flater som kan kombineres med andre formål som 
parkering etc. Fremtidige samfunns- og bransjebehov knyttet til 
kompetanse- og teknologiutvikling innebærer at senteret bør ha 
utvidelsesmuligheter og at dette defineres i planbestemmelsene 

Høyde Per dags dato planlegges det for at planforslaget vil legge opp til to 
etasjer pluss eventuell underetasje. Dette vil utgjøre under 10 meter 
høye bygg. Se også vedlagt snitt (vedlegg 2) hvor bebyggelsen ses i 
sammenheng med fjernvarmeanlegget og Ås kirke. 

Trafikk og parkering Planforslaget vil ikke generere større trafikkmengder. Foreløpige anslag 
angir at det kan bli opptil 20-25 besøkende samtidig i forbindelse med 
kursvirksomhet, og senteret vil innledningsvis ha 1-3 ansatte (fast og 
innleid). Antall ansatte vil øke med aktivitetsnivå, etterspørsel og 
opptrapping av senterets tjenester, og det forventes at senteret etter 5 
år vil ha 4-7 ansatte. 

 

6. Videre prosess 
 

Redegjør for om 
prosjektet kan utløse 
krav om 
konsekvensutredning 

Formålet med KU-forskriften er ifølge § 1 å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, 
og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan 
gjennomføres. 
Forslagsstilleren skal etter § 4 vurdere om planen eller tiltaket omfattes 
av § 6, § 7 eller § 8. 
 
Eneste punkt som vurderes relevant etter § 6 Planer og tiltak som alltid 
skal konsekvensutredes kan være pkt. b om reguleringsplaner. Punktet 
viser til Vedlegg I, og relevant her kan være pkt. 24 Næringsbygg, bygg 
for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2. Vurdering: Bruksarealet vil 
legge opp til en langt mindre utnytelse, anslagsvis 1000 m², eventuelt 
noe mer for å sikre eventuelle utvidelsesbehov, altså vesentlig mindre 
enn 15.000m2. 
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§ 7 Planer og tiltak etter andre lover. Denne § vurderes ikke å være 
relevant i denne plansaken. 

 
Vurdering av §8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan 
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Spørsmålet er om 
planen kan få slik vesentlig virkning. 
Under følger det en redegjørelse etter KU-forskriften § 9 som sier 
følgende: Basert på kjent kunnskap skal det gis en kortfattet beskrivelse 
av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering 
og eventuelle rivningsarbeider  
Planforslaget vil bestå av et hovedbygg med kursvirksomhet og 
demonstrasjonshall. Det vil i tillegg etableres VA-anlegg under 
bakken. Det legges ikke opp til rivingsarbeider i planforslaget.  

 
b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever 

særskilte hensyn. 
Miljøverdiene ved arealene som blir berørt er hovedsakelig 
knyttet til kantvegetasjonen langs eksisterende veier. 
Planforslaget legger i liten grad opp til å endre disse arealene. 
Det legges opp til å gjennomføre en kartlegging av biologisk 
mangfold. 
 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge 
av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall 
Planen vil i liten grad ha reststoffer, utslipp eller produksjon av 
avfall. Kompetansesenteret vil hovedsakelig utrede 
konsekvenser for vann- og avløpsanlegg i ulike situasjoner. 
 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av 
naturressurser 
Planen medfører ikke bruk av naturressurser. 
 

Kriteriene for vurdering av om planen kan få vesentlig virkning går fram 
av § 10. Her skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, 
planen eller tiltakets lokalisering, påvirkning på omgivelsene og risiko 
for alvorlige ulykker. Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter jf. 
andre ledd: 
 

a) størrelse, planområde og utforming 
Planområdet anslås til å være 10 000 m². Foreslått 
varslingsområde, ca. 14 000 m². Se vedlegg 3. Planområdet 
ligger innenfor det som i dag kan defineres som 
universitetsområdet og vil integreres som en naturlig del av 
NMBUs virksomhet. Planforslaget legger opp til mindre 
bebyggelse som vurderes til å ikke forringe omkringliggende 
områder. 
 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, 
vann og biologiske ressurser 
Planforslaget legger opp til å omdisponere et areal som i dag 
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delvis brukes til mellomlagring og i perioder slås. Store deler av 
arealet er registrert som fulldyrka jord hos NIBIO.  Da arealene i 
realiteten ikke drives fullt, kombinert med størrelsen og den 
direkte tilknytningen til NMBU vurderes det dithen at 
planforslaget ikke får vesentlige virkninger. Temaet vil uansett 
bli konsekvensvurdert som normalt i planbeskrivelsen. 

 
c) avfallsproduksjon og utslipp 

Se vurdering § 9 pkt. c. 
 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 
Det er ikke identifisert at senteret er forbundet med noen 
større, alvorlig risiko. 
 

Vurdering av lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en 
vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt 
med i samsvar med § 10 tredje ledd: 
 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller 
markaloven § 11, utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven 
kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø 
fredet etter kulturminneloven  

og 
b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle 
kulturminner og kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige 
for friluftsliv. 
 
Det er i miljøstatus.no registrert nattsmelle langs kanten av 
Arboretveien som er klassifisert som en truet art. Det vurderes 
dithen at nattsmellen ikke kommer i konflikt med planlagt tiltak. 
Det legges opp til å gjennomføre en kartlegging av biologisk 
mangfold.  
 

Det foreligger et bestemmelsesområde på tomten i gjeldende 
reguleringsplan, vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i 
gjeldende detaljregulering (planid 0214-255). Bestemmelsen sier: Før 
iverksettingen av tiltak i henhold til angjeldende reguleringsplan skal det 
foretas arkeologiske utgravninger av de berørte automatisk fredete 
kulturminner (ID 146391 (#6)) innenfor planområdet. (…) Det skal tas 
kontakt med Akershus fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske utgravningen kan 
fastsettes. Øvrige registreringer ligger et stykke utenfor planområdet og 
vil ikke bli berørt, forutsatt at registreringene er noenlunde riktig 
plassert i kartet. 

Arkeologiske utgravinger hjemlet i gjeldende reguleringsplan for 
Campus Ås er gjennomført, ref. bekreftelse fra Riksantikvaren 
datert 12.08.13 (vedlegg 4) 
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Ut over dette er det ikke identifisert viktige naturtyper, 
verdifullt landskap, verdifulle kulturminner eller viktige områder 
for friluftsliv innenfor planområdet. 

 
c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller 
regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske 
bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77.  
 
Det er ikke identifisert noen slike føringer. 

 
d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- 
og friluftsformål, samt reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  
Planforslaget legger opp til å omdisponere et areal som i dag 
brukes til mellomlagring og i perioder slås. Deler av arealet er 
registrert som fulldyrka jord hos NIBIO, anslagsvis 15 000 m². 
Innenfor disse arealene inngår imidlertid ca. 1 000 m² som 
allerede er omdisponert til gang- og sykkelvei. Da arealene i 
realiteten ikke drives fult, kombinert med størrelsen og den 
direkte tilknytningen til NMBU vurderes det dithen at 
planforslaget ikke får vesentlige virkninger. Temaet vil uansett 
bli konsekvensvurdert som normalt i planbeskrivelsen. 

 
e) økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet  
Det vurderes at dette ikke er aktuelt for planområdet 

 
f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge 
av vann- eller luftforurensning  
Nei, ingen kjente konsekvenser. 

 
g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp  
Nei. 

 
h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, 
skred eller flom 
Nei, ingen kjent stor risiko for alvorlige ulykker. ROS-analyse skal 
gjennomføres når reguleringsplan utarbeides.  

 
Samlet vurdering etter KU-forskriften 
Forslagsstillers vurdering er at et planforslag for detaljregulering av 
Nasjonalt senter for vanninfrastruktur ikke faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning. Det innebærer at det ikke vil bli gjennomført en 
egen omfattende konsekvensutredning, men at alle virkninger likevel, 
på vanlig måte, vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Innholdet 
i planbeskrivelsen vil følge Sjekkliste for planbeskrivelse, utarbeidet av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som ligger på 
regjeringen.no 
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Medvirkning i videre 
prosess 

Det vil legges opp til en vanlig reguleringsprosess med de lovpålagte 
medvirkningsprosessene. Dersom det viser seg at planforslaget 
medfører mer interesse en antatt vil det vurderes å avholde eget 
medvirknings-/ informasjonsmøte. Dersom øvrige myndigheter har 
større bemerkninger på oppstartsvarselet ønsker forslagstiller å gå i 
dialog med myndighetene. 

Hvilke 
hovedutfordringer har 
forslaget? 

 

 
 
 
Dato:      Underskrift:   
  
1.2.2019     


