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Formannskapet 05.06.2019 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Formannskapet motsetter seg ikke at det på Norderås (alternativ C1), gnr. 41 bnr. 2, 
tas til behandling reguleringsplanforslag selv om det er i strid med arealformålet LNF-
A i kommuneplanens arealdel.  
 
Ås, 27.05.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
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Formannskapet 
 
Vedlegg: 
1. Notat - Alternativvurderinger 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Norges Blindeforbund v/ Knut Fr. Blütecher 
Øvre Romerike Prosjektering v/ Aksel Askeland 
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Sammendrag: 
Blindeforbundet ønsker å etablere en førerhundskole i Ås kommune på Norderås. 
Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealformål LNF-A, og vil også 
beslaglegge ca. 7,4 daa fulldyrka jord.   
 
Forslag til reguleringsplan er utarbeidet, og ble behandlet av HTM i møte 11.04.2019 
sak 23/19 som vedtok å sende planforslaget ut på offentlig ettersyn med forbehold 
om formannskapets godkjenning av planforslaget. Formannskapet vurderte i møte 
24.04.2019 sak 20/19 planforslaget opp mot kommuneplanens arealdel og vedtok 
følgende;  
 

«Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar 
mark, eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 

 
Forslagsstiller og plankonsulent har utarbeidet et notat som supplerer og 
oppsummerer de vurderinger som er tatt i valg av lokasjon. Notatet i sin helhet er 
vedlagt saken.  
 
Forslagsstiller opprettholder Norderås som lokasjon for ny førerhundskole i Ås 
kommune.  
 
Fakta i saken: 
Leieavtalen i Blindeforbundets eksisterende hundeskole i Vestby avsluttes 
31.12.2019, og ny førerhundskole ønskes etablert i Ås kommune på Norderås. 
Rådmannen signaliserte tidlig i planprosessen at forslagsstillers foretrukne lokasjon, 
Norderås, var i konflikt med kommuneplanen arealdel, og at forslagsstiller dermed 
tok en risiko ved å starte opp en reguleringsprosess i området. Rådmannen anbefalte 
å utrede mulige arealer som del av en kommuneplanprosess. Dette vurderte 
forslagsstiller som uaktuelt grunnet tidspress all den tid eksisterende førerhundskole i 
Vestby avvikles 31.12.2019. 
 
Forslagsstiller vekter to aspekter i valg av lokasjon. Nærhet til fagmiljøene ved NMBU 
og veterinærinstituttet, og nærhet til eksisterende nettverk av fôrverter til tisper og 
valper i Follo-området. Forslagsstiller har i samarbeid med eiendomsavdelingen ved 
NMBU kartlagt og vurdert syv ulike plasseringsalternativer i Ås kommune. 
Lokalisering i tilknytning til fagmiljøene har vært og er en sentral føring for 
etableringen, følgelig er flere av vurderingene knyttet til områder og tomter eid av 
NMBU i relativ nærhet til Campus Ås. Blindeforbundet har også undersøkt 
mulighetene for å overta potensielle kennelanlegg i området, deriblant forsvarets 
tidligere hundeskole i Drøbak. Denne er i full drift som kennel og derfor uaktuell.  
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Figur 1 Kart over vurderte lokasjoner 

 
A. Kjerringjordet 

Kjerringjordet er avsatt til offentlig/privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, og 
huser i dag Antrozoologisenteret Dyrbar Omsorg. De flytter ut 31.12.2019.  
 
NMBU ønsker å tilbakeføre tomten med eksisterende bygningsmasse til dyrket mark 
og forsøksfelt. Rådmannen vil dermed anbefale at det arealet endrer arealformål fra 
offentlig/privat tjenesteyting til LNF-A i kommende kommuneplanrullering. Statens 
vegvesen har i forbindelse med reguleringen av Campus Ås gitt signaler om at det 
ikke er aktuelt å benytte dagens atkomst til annet enn drift av landbruksarealer.  
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Dette alternativet vurderes som uaktuelt all den tid grunneier NMBU planlegger å 
tilbakeføre arealet til dyrket mark.  
 

B. Årungen sør 
Hele området sør for Årungen er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-A, og 
innenfor hensynssone for bevaring av naturmiljø. En førerhundskole her vil trolig 
beslaglegge fulldyrket jord og komme i konflikt med beite- og forskningsarealer til Ås 
Gård/husdyrinstituttet.  
 
Årungen sør anses som uaktuelt på bakgrunn av et stort konfliktnivå med dagens 
bruk.  
 

C1.  Norderås (iht. planforslaget) 
Norderås-området er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel, men utenfor 
hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Det aktuelle arealet inngår i et stort, 
sammenhengende landbruks- og kulturområde. 
 
Det er utarbeidet et planforslag som vil beslaglegge ca. 7,4 daa fulldyrka jord. Det er i 
dag verken beite- eller jordbruksvirksomhet innenfor planområdet. NMBU og 
forslagsstiller vurderer dette alternativet som godt egnet.   
 

C2.  Norderås-tunet 
Dette alternativet er vurdert etter anbefaling fra Ås landbrukslag i deres brev til 
formannskapet. Norderås-tunet er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel, og er 
delvis innenfor hensynssone for bevaring av kulturmiljø.  
 
En mulig tomt midt i Norderås-tunet avgrenses av beiteområder i sør og 
driftsbygninger i øst og vest tilhørende NMBU. En førerhundskole her vil lede trafikk 
gjennom tunet, og vil trolig beslaglegge noe dyrket mark mot nordre del av tunet. 
Dette alternativet gir ifølge forslagsstiller dårlig tomtearrondering opp mot 
Blindeforbundets krav til bygningsmasse og utearealer/luftegårder.  
 
Norderås-tunet anses som lite egnet på bakgrunn av dårlig tomtearrondering, dagens 
bruk og konflikt med nærliggende beiteområder.  
 

D. Syverud 
Dette er et nytt alternativ som er vurdert. Arealet er avsatt til offentlig/privat 
tjenesteyting i kommuneplanens arealdel og eies av landbruksdepartementet med 
NMBU som leietaker. I dag drives det med pelsdyrforskning i området, en næring 
under avvikling.  
 
Det er besluttet at anlegget skal i fremtiden benyttes til forsøks- og transittområde for 
karantenedyr. Syverud anses derfor som uaktuelt grunnet NMBUs fremtidige planene 
for anlegget.  
 

E. Eftashagen 
Arealet er avsatt til LNF-A i kommuneplanens arealdel, grunneier er NMBU og 
omradet er i dag brukt til beite. Landbrukskontoret foreslo dette området tidlig i 
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planprosessen, og Ås landbrukslag anbefalte dette området i brevet til 
formannskapet. 
 
Eftashagen er et kupert skogholt i enden av gårdsveien forbi Norderås og Atelier Ås. 
Det har siden 2012 pågått en jobb med å gjenskape området til et åpent 
kulturlandskap ved bruk av beitedyr. Hele Eftashagen er båndlagt som en fredet 
sikringssone av Riksantikvaren, og det er en 12 kartfestede kulturminner i området, i 
tillegg til lokale kulturminner.  
 
Eftashagen anses som uaktuelt på bakgrunn av beitevirksomhet i området og konflikt 
med fredete nasjonale kulturminner.  
 

F. Slørstad 
Dette alternativet ble foreslått av Ås landbrukslag i sitt brev til formannskapet. 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-A, og består i dag av plantet 
skog med svært høy bonitet. Området er del av forsøksvirksomhet tilknyttet NMBUs 
skogfag (klonforsøket til NIBIO).  
 
Grunneier NMBU v/ Skogrådet meddeler at det er uaktuelt med nedbygging av 
Slørstad-skogen all den tid det foregår forsøksvirksomhet der. NMBU v/Skogrådet 
har som mål å redusere/stanse nedbyggingen av NMBU-skogen.   
 
Vurdering: 
Av syv vurderte alternativer opprettholder forslagsstiller Norderås-alternativet (C1) 
som best egnet for ny førerhundskole i Ås kommune. Rådmannen tilrår denne 
vurderingen.  
 
En rekke alternativer er uaktuelle grunnet grunneiers fremtidige planer for de aktuelle 
områdene. Dette inkluderer alternativene Kjerringjordet som skal tilbakeføres til 
forsøksjord og Syverud som skal brukes som forsøks- og transittområde for 
karantenedyr.  
 
Alternativene Slørstad og Årungen sør er også uaktuelle all den tid det foregår 
forsøk- og forskningsvirksomhet der. Eftashagen-alternativet er i stor konflikt med 
nasjonale kulturminner og beitevirksomhet. Alternativet Norderås-tunet er i konflikt 
med beitevirksomhet sør for tunet og dyrket mark nord for tunet, og er dårlig 
arrondert ut fra Blindeforbundets krav til bygningsmasse og uteareal/luftegårder.  
 
Rådmannen mener Norderås-planforslaget er alternativet i minst konflikt med 
beitevirksomhet, forsøksvirksomhet og kulturminner. Tomten på Norderås er godt 
arrondert for en førerhundskole, og vil ha relativt liten påvirkning på kulturlandskap 
og fjernvirkning.  
 
Norderås-alternativet vil medføre at om lag 7,4 daa med fulldyrka jord av svært høy 
kvalitet ifølge NIBIOs gårdskart bygges ned. Rådmannen mener det foreligger 
samfunnsmessige fordelene som tilsier at 7,4 daa fulldyrka jord kan bygges ned og 
8,7 daa LNF-A omdisponeres til førerhundskolevirksomhet, under forutsetning av at 
matjord flyttes og fortrinnsvis nydyrkes et annet sted. Rådmannen ser positivt på 
etableringen av en førerhundskole i Ås kommune i regi av Norges Blindeforbund, og 
at denne virksomheten skaper/flytter arbeidsplasser til Ås kommune. En 
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førerhundskole i Ås kommune gir også spennende muligheter for ulike typer 
samarbeid mellom Norges Blindeforbund og fagmiljøene ved NMBU. 
 
Alternativer utenfor NMBU sine eiendommer er ikke utredet da dette vil innbefatte 
tidkrevende og usikre ervervs- og planprosesser, som ikke er i tråd med ønsket 
fremdrift. Det er også utfordrende i forhold til ønsket om nærhet til NMBU. Dersom 
andre eiendommer skal vurderes bør dette være som en del av den kommende 
kommuneplanrulleringen. 
 
En mulig konsekvens av at planforslaget sendes tilbake er at Norges Blindeforbund 
etablerer førerhundskolen i en av nabokommunene.  
 
Alternativ innstilling: 
Formannskapet ber om at areal for Blindeforbundets førerhundskole vurderes i 
kommende kommuneplanrullering. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen mener at alternativ C1, Norderås, er best egnet for å etablere ny 
førerhundskole i Ås kommune. Dette alternativet er i minst konflikt med 
forsøksvirksomhet, beite og kulturminner.  Videre mener rådmannen at det foreligger 
samfunnsmessige fordelene i etableringen av en førerhundskole på Norderås.  
 
Det skal i planarbeidet stilles krav til flytting av matjord, og eventuelt krav til nydyrking 
et annet sted.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


