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Saksutskrift 
 

R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole 
 
Arkivsak-dok. 17/02319-30  Saksbehandler Per Ernesto Øveraas 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Klima- og miljøutvalg 09.04.2019 4/19 

2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 11.04.2019 23/19 

3 Formannskapet 24.04.2019 20/19 

 
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Formannskapet drøftet seg frem til følgende omforente forslag: 
Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, 
eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 
 
Votering: Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets vedtak 24.04.2019: 
Formannskapet ber om at det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, 
eventuelt mindre verdifull dyrka mark. 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 30. april 2019 
 
 
 
Vibeke Berggård 
Førstekonsulent  
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Tidligere behandlinger 
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 11.04.2019: 
Odd Rønningen (Sp) stilte spørsmål til egen habilitet på bakgrunn av at han er nabo i 
aktuelt område. Odd Rønningen fratrådte behandlingen, og utvalget vedtok enstemmig 
at han er habil i saken (8 stemmer), jf. fvl. § 8, annet ledd. 
 
Odd Rønningen (Sp) fremmet følgende forslag: 

Det utredes alternativ plassering på ikke dyrkbar mark, eventuelt mindre verdifull 
dyrka mark. Planen returneres. 

 
Ap, SV og MDG fremmet følgende fellesforslag som tillegg til rådmannens innstilling, 
basert på klima- og miljøutvalgs innstilling: 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges inn i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking på areal der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette 
skal inngå i planbeskrivelsen.» 

2. Fasader og tak skal være matte og ha farger som begrenser uønsket 
refleksjon/lysvirkning. 

3. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå lysforurensning i 
området. 

4. Det må i forbindelse med byggesaksbehandlingen foreligge plan for hvordan 
hundeavfallet skal behandles eller avhendes. 

 
Hovedutvalget diskuterte seg frem til en ny formulering av siste setning i vedtaket: 

Dette med forbehold om at formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i 
strid med kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling. 

 
Votering: 
Sps forslag ble nedstemt 5-4 (Sp, SV, MDG, V). 
 
Fellesforslag fra Ap, SV og MDG: 

1. ble enstemmig vedtatt 
2. ble vedtatt 7-2 (2H) 
3. ble vedtatt 8-1 (H) 
4. ble vedtatt 6-3 (2H, FrP) 

 
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 11.04.2019: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås førerhundskole, 
som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg: 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges inn i reguleringsbestemmelsene med følgende 
formulering: «Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for 
oppdyrking på areal der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette 
skal inngå i planbeskrivelsen.» 
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2. Fasader og tak skal være matte og ha farger som begrenser uønsket 
refleksjon/lysvirkning. 

3. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå lysforurensning i 
området. 

4. Det må i forbindelse med byggesaksbehandlingen foreligge plan for hvordan 
hundeavfallet skal behandles eller avhendes. 

 
Dette med forbehold om at formannskapet ikke motsetter seg at planforslag i strid med 
kommuneplanens arealformål utarbeides og tas til behandling. 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling til formannskapet 11.04.2019: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering. 
 

 
 
 
Klima- og miljøutvalgs behandling 09.04.2019: 
Marit Hauken (Ap) fremmet forslag om følgende tillegg til rådmannens innstilling: 
 

1. Fasader skal være matte for å begrense uønsket refleksjon/lysvirkning. 
2. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå lysforurensning i 

området.  
3. Det må framgå av reguleringsbestemmelsene hvordan hundeavfallet skal 

behandles eller avhendes. 
 
Ap og SV fremmet følgende fellesforslag om endring av pkt. 1 (Nytt punkt 4.5.2) i 
rådmannens innstilling, til: 
 

Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for oppdyrking på areal 
der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette skal inngå i 
planbeskrivelsen. 

 
Votering: 
Aps forslag: 

1. ble tiltrådt 6-3 (2H, FrP) 
2. ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 
3. ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 

 
Fellesforslaget fra Ap og SV ble enstemmig tiltrådt. 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 09.04.2019: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås førerhundskole, 
som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019.  
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Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for oppdyrking på areal 
der det skal drives jordbruk eller hagebruk. Plan for dette skal inngå i 
planbeskrivelsen.» 

2. Fasader skal være matte for å begrense uønsket refleksjon/lysvirkning. 
3. Utvendig belysning skal være diskret og nedadrettet for å unngå lysforurensning i 

området.  
4. Det må framgå av reguleringsbestemmelsene hvordan hundeavfallet skal 

behandles eller avhendes. 
 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering. 
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Saksfremlegg 
 
Rådmannens innstilling: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar hovedutvalg for teknikk og miljø å 
legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan R-320 Norderås førerhundskole, 
som vist på kart datert 21.02.2019, med reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019.  
 
Planforslaget sendes til aktuelle offentlige myndigheter og andre berørte parter til 
uttalelse med følgende tillegg:  
 

1. Nytt punkt 4.5.2. legges i reguleringsbestemmelsene med følgende formulering: 
«Matjorda på arealet tas vare på og kjøres til egnet sted for oppdyrking eller 
jordforbedring på areal der det skal drives jordbruk. Plan for dette skal inngå i 
planbeskrivelsen.» 

 
Dette med forbehold om Formannskapets godkjenning av planforslaget.  
 
Formannskapet: 
Formannskapet vedtar å omdisponere 8,7 daa LNF-A i gjeldende kommuneplan til 
offentlig eller privat tjenesteyting i forbindelse med detaljreguleringsplan for Norderås 
førerhundskole.  
 
Kommuneplanen korrigeres ihht omdisponeringen i førstkommende 
kommuneplanrullering.  
 
Ås, 23.03.2019 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Virksomhetsleder samfunnsutvikling 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
Formannskapet (om omdisponering av kommuneplan) 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Oppstartsmøte:   19.04.2018 
Varsel om oppstart:  14.05.2018 
 
Vedlegg: 
1. Planbeskrivelse, datert 01.03.2019  
2. Reguleringsbestemmelser, datert 21.02.2019 
3. Plankart (hele planområdet), datert 21.02.2019 
4. Plankart (byggetomten), datert 21.02.2019 
5. Illustrasjonsplan, datert 21.02.2019 
6. ROS-analyse, datert 01.03.2019 
7. Naturmangfoldsrapport, datert 31.07.2018 
8. 3D-bilder, datert 29.03.2019 
9. Snittegninger, datert 26.02.2019 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
VA-notat rammeplan 
Geoteknisk rapport 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Området er uregulert og avsatt til LNF-A i gjeldende kommuneplan, vedtatt 03.02.2016.  
 
Formålet med planen er å tilrettelegge for oppføring av førerhundskole for Norges 
Blindeforbund på Norderås, gnr. 41 bnr. 1.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Øvre Romerike Prosjektering AS, på vegne av 
forslagsstiller Norges Blindeforbund.  
 
Fakta i saken: 
Norges Blindeforbunds eksisterende førerhundskole, Hundeskolen Veiviseren, skal 
avvikle driften i Vestby kommune og ønsker å etablere ny førerhundskole med nærhet 
til universitetet og veterinærmiljøet.  
 
Planområdet på Norderås er på ca. 13,9 daa hvorav 8,7 er byggetomt, ca. 3 km i 
gangavstand fra Ås sentrum. Planområdet ble utvidet fra 11,5 daa til 13,9 daa med 
varslingsbrev til berørte parter 30.11.2018. 
 

 
Figur 1 Kart som viser tiltakets beliggenhet 

 
Planområdet er avsatt til LNF-A i gjeldende kommuneplan, således er planforslaget ikke 
i tråd med kommuneplanen.  
 
Planforslaget konsekvensutreder temaer knyttet til landskap og landbruk, herunder 
jordvern og eksponering/fjernvirkning, etter konsekvensutredningsforskriften men uten 
krav om planprogram.  
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Plasseringsalternativer 
Planforslaget har utredet flere mulige steder/tomter for ny førerhundskole. Ett alternativ 
ved Hurdal syn- og mestringssenter, og fem alternativer ved Ås/NMBU. I Ås ble 
Kjerringjordet, et område ved Årungen, Norderås, Syverud og et beiteområde nord for 
Norderås (Eftashagen) vurdert.  
 
Etter en samlet vurdering har det sentrale styringsorganet i Norges Blindeforbund og 
NMBU vurdert Norderås som det beste alternativet. Den avgjørende faktoren var 
nærhet til veterinærmiljøet som Norges Blindeforbund har et nært avlssamarbeid med, 
men også enkel tilgang på praksisplasser. Å kunne videreføre det etablerte 
fôrvertnettverket i Follo var også viktig.  
 
Alternativene er nærmere beskrevet og redegjort for i s. 34 i planbeskrivelsen. 
 
Landbruk og kulturlandskap 
Planområdet inngår i et større kulturlandskap med en blanding av aktiv åker- og 
beitebruk. Området rundt planområdet er del av gården Norderås og ligger i et stort, 
åpent jordbruksområde med aktivt jordbruk rundt.  
 
Planområdet grenser inntil hensynssone for bevaring av kulturmiljø i gjeldende 
kommuneplan (H570_2 Bevaring kulturmiljø).  
 
Planområdet omfatter ca. 7,4 daa med fulldyrka jord som ikke er i drift (ligger i dag 
brakk). Det har siden 1949 vært forsøksvirksomhet på eiendommen i regi av 
universitetet med blant annet et veksthus som nå er fjernet. Beite foregår ikke i 
planområdet.  
 

 
Figur 2 Planområdet 
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Arealbruk og bebyggelse 
Forslaget legger opp til én bygning på 1222 kvm på én etasje på søndre halvdel av 
planområdet. Bygningen får flatt tak med etasjehøyde på 4,6 meter og oppstikkende 
plan 2 for teknisk anlegg. Forslaget legger opp til en maks utnyttelsesgrad BYA på 40%.  
 
Bebyggelsen inkluderer areal til administrasjonslokaler, kurs og treningsareal for 
servicehunder og fôrverter, støttefunksjoner, oppstalling/burrom, lager, valperom og 
carport. Utover dette kommer arealer til hundegårder og luftegårder, samt treningsbane 
på nordsiden av planområdet.  
 
Bygningen legger opp til at alle hunder skal ha direkte utgang til egen luftegård, noe 
som gir en bygningskropp med mange løpemeter fasade. Planbeskrivelsen s. 26 viser 
en tentativ planløsning. 
 
En høyspentledning krysser planområdet i sør. Denne båndlegges med hensynssone 
H370_1 faresone høyspenningsanlegg. 
 
Naturmangfold 
Det er gjennomført en kartlegging av naturtyper, røde- og svarlistearter (vedlegg 7). Det 
ble registrert én rødlisteart - alm (VU) - i kantsonen vest i planområdet. Denne skal 
båndlegges med hensynssone «bevaring naturmiljø» med tilhørende bestemmelse. 
 
Det ble registrert fem fremmede arter innenfor planområdet. 
Reguleringsbestemmelsene stiller krav til håndtering av fremmede arter.  
 
Grunnforhold  
Planområdet ligger under marin grense men utenfor registrerte fareområdet. Det er 
gjennomført geotekniske grunnundersøkelser, og det er ikke påvist kvikkleire eller 
sprøbunnmateriale.  
 
Områdestabiliteten anses som tilfredsstillende.  
 
Vei og trafikk 
Planområdet er knyttet til Kongeveien via en grusstikkvei som vurderes å ha god nok 
standard til forventet trafikkmengde. Stikkveien fra Kongeveien inn til byggetomten 
inngår i reguleringen for at veien skal reguleres av plan- og bygningsloven, ikke 
landbruksveiforskriften, samt imøtekomme Statens vegvesenets krav om regulerte 
siktlinjer.  
 
Det er ikke gang-/sykkelvei langs Kongeveien, men det er gang- og sykkelvei langs 
Syverudveien til Ås gård men rådmannen anser ikke dette som et reelt alternativ til 
planområdet. 
 
Nærmeste bussholdeplass er 1,9 km fra planområdet ved NMBU/Meierikysset. 
 
Planforslaget legger opp til 30 parkeringsplasser i planområdet, hvorav fem er under tak 
i carport, 3 HC-plasser og 10% elbiltilrettelegging. Førerhundskolen forventes å 
generere trafikk på ca. 15 biler per døgn, og på dager med fôrvertkurs vil dette øke til 
20-25 biler pr. dag. 
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Planforslaget har også utredet mulighetene for snarveier/gangforbindelser/stier mellom 
NMBU/Campus Ås og planområdet, jf. Staten vegvesenets uttalelse til varsel om 
oppstart. Det er utredet ulike alternativer fra Campus Ås til planområdet, men NMBU 
som er grunneier i området og driver av Ås gård ønsker ikke trafikk over sine områder 
pga. forsøksdyrvirksomheten der. NMBU ønsker heller ikke etablering av geiler 
(inngjerdede stier) over dyrka mark eller beiter. Det beste alternativet er derfor langs 
Syverudveien forbi Ås gård og deretter gjennom skogen over Norderåsbekken til 
planområdet. Utredningen kan leses i s. 46-49 i planbeskrivelsen.   
 
VAO 
Det er med forslaget krav om VAO-rammeplan. Rammeplan skal redegjøre for behov 
for endringer av vann- og avløpsnettet, behov for tiltak utenfor planområdet og tiltak for 
overvannshåndtering i området. Det er krav om at hundeavfall/- avrenning ivaretas i 
eget lukket system. Det er krav om lokal overvannshåndtering i tråd med kommunens 
overvannsnorm.  
 
Sammendrag av innkomne merknader 
Oppstart av planarbeid ble varslet 09.05.2018. Innkomne merknader til varsel om 
oppstart er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen s. 51.  
 
Det ble mottatt 6 merknader fra følgende offentlige og private berørte parter.  
 

- Akershus fylkeskommune (07.06.2018) frafaller kravet om arkeologisk 
registrering, og fremhever at tiltaket må hensynta kulturlandskapets verdier.  

- Fylkesmannen i Oslo og Akershus (11.06.2018) forventer at planarbeidet gjør 
rede for vurderinger av tomtealternativer, for problemstillinger knyttet til 
landbruket, og for tiltakets mulig konsekvenser for tilstøtende landbruksdrift på 
kort og lang sikt.  

- Statens vegvesen (13.06.2018) anbefaler at det legges til rette for gode 
gangforbindelser og gjennomgående stier/snarveier mellom NMBU og 
planområdet for å redusere bilbehovet. Vegvesenet krever bestemmelser om 
frisikt, og forutsetter at trafikksikkerheten ivaretas i planarbeidet.  

- Hafslund (29.05.2018) krever at høyspentledning på sørsiden av planområdet 
båndlegges med hensynssone (faresone) høyspenningsanlegg, og at det kan 
være aktuelt for utbedring av el-infrastruktur dersom tiltaket utløser et slikt behov.  

- Marte Synnøve Lilleng (07.06.2018) med familie inkl. 2 barn er beboere 
(leietakere) på Norderås, og uttrykker bekymring for økt trafikk og anleggstrafikk 
som vil passere lekeområdet. Marte Synnøve Lilleng ønsker 
hastighetsreduserende tiltak (som fartsdumper), og at stikkveien ikke asfalteres 
av hensyn til kulturlandskapet. Hun viser også til observasjon av Åkerrikse nær 
den planlagte bygningen, og spør om arten er gjort tilstrekkelig rede for.  

- Olav Fjeld Kraugerud (11.06.2018) utrykker også bekymring for trafikkmengde og 
trafikksikkerhet for beboerne i Kongeveien 26. Vedkommende gjør forslagsstiller 
og kommunen oppmerksom på at stikkveien også fungerer som turvei. Olav Fjeld 
Kraugerud ber forslagsstiller og kommunen vekte hensynene til kulturlandskapet 
høyt.  
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Vurdering av planforslaget: 
 
Landbruk og kulturlandskap 
Tiltakets påvirkning på kulturlandskap og landbruk er vurdert etter 
konsekvensutredningsforksriften, men uten krav til planprogram.  
 
Landbruk og jordvern 
Planforslaget innebærer at 7,4 daa fulldyrka jord blir permanent nedbygget. Arealet blir i 
dag ikke benyttet til beite eller produksjonsøyemed, men det er likeså dyrkbar jord. 
Konsekvensutredningen viser at tiltaket vil utgjøre en forverring for jordvernet ved at 
arealet blir tapt for all fremtid. Dette er i strid med nasjonale og lokale målsettinger om 
bevaring av matjord og matberedskap. At hjemmelshaver NMBU foreslår arealet til 
utbygging, eller at arealet ikke brukes til landbruk i dag er etter rådmannens vurdering 
ikke tungtveiende argumenter all den tid arealet kan brukes til matproduksjon. Likeså, 
nedbygging av 7,4 daa matjord på Norderås må også vurderes opp mot tiltakets 
funksjon som vurderes å være nyttig for videreutviklingen av kunnskapsmiljøet på 
Campus Ås men også for samfunnet som helhet. For å bøte på nedbygging av matjord 
foreslår rådmannen at det legges inn bestemmelser om flytting av matjord.  
 
Landbruksdriften i området blir etter rådmannens vurdering ikke berørt av tiltaket. 
Landbrukskjøretøy kan fortsatt bruke eksisterende adkomster uhindret, og planområdet 
kommer ikke i konflikt med beiteområder på Norderås. Beitedyrs sikkerhet ivaretas all 
den tid hundene er plassert i et kontrollert område med inngjerdede hundegårder, 
luftegårder og treningsbaner.  
 
Norges Blindeforbund gjennomførte tidlig i planprosessen flere møter med Dyrbar 
Omsorg, tidligere Antrozoologisenteret, om en mulig samlokalisering på Norderås. 
Rådmannen foreslo å utrede hvorvidt man kunne tilbakeføre arealet avsatt til 
offentlig/privat tjenesyting på Kjerringjordet til LNF-A i forbindelse med 
samlokaliseringen. Tilbakeføring til LNF-A-formål ville redusert de negative virkningene 
av omdisponering av LNF-A-arealer på Norderås men også gitt klare signaler om 
ønsket utvikling på Kjerringjordet. Dyrbar Omsorg trakk seg imidlertid fra planen om 
samlokalisering av både økonomiske grunner og at de vurderte Norderås til å ligge 
altfor avsides for salg av hundeprodukter og for dårlig tilrettelagt for offentlig transport. 
Inntil videre har de valgt å bli værende på Kjerringjordet hvor de er i dag. Det er etter 
rådmannens vurdering beklagelig at planene om samlokalisering ikke ble realisert og 
dermed utelukket en potensiell tilbakeføring av LNF-A-areal på Kjerringjordet. 
Rådmannen mener likevel arealet bør vurderes tilbakeført til LNF-A-formålet i 
forbindelse med rullering av kommuneplanen.  
  
Kulturlandskapet 
Planområdet inngår i et verdifullt kulturlandskap som er brutt opp av 
gårdstun/bebyggelse, veier og vegetasjon. Planforslaget vil medføre en oppføring av en 
bygning på ca. 1222 kvm på én etasje. Forslaget inkorporerer flere tiltak som reduserer 
virkningen på kulturlandskapet. Bebyggelsen plasseres lavt i terrenget (se figur 2) og 
bebyggelsen er høydebegrenset til maks én etasje. Eksisterende vegetasjonsskjerm 
mot nordvest og ny vegetasjonsskjerm mot sør vil skjerme nabobebyggelsen og 
kulturlandskapet, og planlagt beplantet voll langs veien vil begrense eksponering av 
førerhundskolen. Rådmannen vurderer derfor konsekvensene for kulturlandskapet som 
små.  
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Figur 3 Snittegning nord-sør-akse. Driftsbygning på Norderås til venstre 

ROS-analysen 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 6) identifiserer tre risikotemaer: 

- Sårbar flora: Det må tas forhåndsregler i planleggingen og anleggsfasen for å 
unngå tap eller skade på rødlistearter.  

- Fremmede arter: Spredning av fremmede arter vil kunne fortrenge andre 
hjemlige arter. Det er krav i reguleringsbestemmelsene til håndtering av 
fremmede arter.  

- Risiko for ulykke ved anleggsgjennomføring: Det er en viss risiko for ulykker ved 
anleggsgjennomføring, men ikke høyere risiko enn ved andre 
utbyggingsprosjekter. Fokus på HMS i anleggsperioden vil minimere denne 
risikoen.  

 
 
 
Bebyggelse 
Skisseprosjektet viser en relativ stor bygning plassert i et viktig kulturlandskap. Det 
prosjekteres én sammenhengende bygning med flatt tak à 1 etasje. Hovedetasjen er 
forholdsvis høy for å sikre tilstrekkelig rom for tekniske installasjoner. Fasadene er 
prosjektert med liggende panel med innslag av sinusplater (bølgende metallplater) i 
tilknytning luftegårder. Takene over hundegårdene er tenkt plastplater som slipper inn 
lys. Reguleringsbestemmelsene stiller krav til at det redegjøres for hvordan det er tatt 
hensyn til eksponering i landskapet spesielt mot sørøst. Det stilles krav om materialbruk 
av høy kvalitet som er tilpasset landskap og omgivelsene. Rådmannen vurderer 
bebyggelsen som godt egnet til førerhundvirksomhet.  
 

 
Figur 4 Fasade sett fra sør 
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Figur 5 Aksenometri av skisseprosjektet 

Trafikk, parkering og framkommelighet 
Rådmannen vurderer trafikkøkningen til og fra planområdet som lavt med få 
konsekvenser for trafikksikkerhet og omkringliggende landbruksdrift. Det er gode 
siktlinjer ut til Kongeveien som har en lav ÅDT. På de 30 dagene i året det arrangeres 
kursdager med fôrvertkurs kan de trafikale konsekvensene oppleves i større grad 
negativt, men vanlig trafikkmengde på ca. 15 biler per døgn vurderes som 
uproblematisk. Det vil i byggesaken stilles krav til miljøoppfølgingsprogram som blant 
annet må vurdere trafikksikkerheten i anleggsperioden.  
 
Forslagstiller har utredet alternative ruter for gående og syklende, men transportbehovet 
til og fra planområdet forventes å være helt bilbasert både for ansatte og besøkende 
som normalt vil ha med hundene sine begge veier.  
 
Støy 
Planforslagets karakter vil naturligvis medføre noe støy i form av bjeffing, spesielt i 
forbindelse med fôring og lufting som skjer tre ganger i løpet av en dag. Hundene skal 
luftes i puljer for å redusere eventuell støy. Det er normalt døgnbemanning på skolen 
som kan gripe inn dersom det oppstår ekstraordinære situasjoner.  
 
Boligbygning på Kongeveien 26 og atelier på Kongeveien 36 er nærmeste naboer som 
kan oppleve støy i form av bjeffing. Tiltak som vegetasjonsskjerm og beplantet voll mot 
veien vil redusere virkningene av støy for nærmeste beboere.  
 
Arbeidsplasser 
Rådmannen vurderer det som positivt at førerhundskolen planlegger å huse 14-15 
arbeidsplasser, hvorav 5-6 er ansatte i administrasjonen. Arbeidsstokken vil variere fra 
1-2 ansatte som er der hele tiden til alle ansatte samtidig i kortere perioder. 
Gjennomsnittlig er det 6 ansatte til stede ved førerhundskolen.  
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Omdisponering av LNF-A 
Planforslaget er ikke i tråd med arealplanformålet i gjeldende kommuneplan for Ås, 
vedtatt 03.02.2016. Rådmannen har som utgangspunkt at planinitiativ i strid med 
gjeldende kommuneplan skal tas som innspill i førstkommende kommuneplanrullering, 
dette for å ivareta kommuneplanen som et langsiktig og forutsigbart styringsverktøy, og 
for å sikre likebehandling av innkomne planinitiativ.  
 
I tilfeller der det søkes om å omdisponere arealer avsatt til LNF-A må rådmannen foreta 
en helhetsvurdering på om et slikt tiltak har en overvekt av fordeler som tilsier at det bør 
omdisponeres LNF-A.  
 
NMBU og forslagsstiller ble enige om Norderås som den mest egnede lokaliteten for 
etablering av førerhundskole, mye på grunn av nærhet til universitetet og 
veterinærmiljøet. Norges Blindeforbund har presisert at planarbeidet er tidssensitivt da 
eksisterende førerhundskole må avvikle driften i Vestby kommune i årsskiftet 
2019/2020. Derfor ble en kommuneplanprosess vurdert som lite formålstjenlig i lys av 
forslagsstillers framdriftsbehov og tiltakets type og størrelse. En mulig konsekvens av å 
fastholde på kravet om kommuneplanprosess er at Norges Blindeforbund flytter 
virksomheten til Hurdal i stedet. I Hurdal eier Norges Blindeforbund en større eiendom 
med hotell, kurs- og undervisningslokaler med mer. 
 
Rådmannen må derfor vurdere om tiltaket innehar en overvekt av fordeler som tilsier at 
det bør omdisponeres LNF-A-arealer. Rådmannen vurderer etableringen av 
førerhundvirksomhet i Ås kommune som meget samfunnsnyttig i regi av en 
samfunnsnyttig organisasjon, Norges Blindeforbund. Rådmannen ser også positivt på at 
virksomheten sammenfaller med næringsstrategien til Ås kommune som tar sikte på å 
etablere virksomheter og nye arbeidsplasser med koblinger til kunnskapsmiljøet på 
Campus Ås. Nærhet til universitetet og veterinærmiljøet var som tidligere nevnt 
avgjørende for valg av lokalitet.  
 
Norges Blindeforbund utredet også samlokalisering på Norderås med Dyrbar Omsorg, 
tidligere Antrozoologisenteret. En samlokalisering ville muliggjøre en tilbakeføring av 
LNF-A-areal på Kjerringjordet, men Dyrbar Omsorg valgte å trekke seg fra planene om 
samlokalisering. Rådmannen vil likevel anbefale at arealet tilbakeføres til LNF-A i 
rullering av kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer sist at planforslaget får få virkninger på omkringliggende 
landbruksdrift og kulturlandskap. Tiltaket planlegges med en rekke avbøtende tiltak på 
fjernvirkningen, og landbruket blir ikke forstyrret av virksomheten. Rådmannen vurderer 
tapet av dyrkbar jord som negativt for Ås kommune, men vurdert opp mot 
førerhundskolen samfunnsnyttighet anbefaler rådmannen at 8,7 daa LNF-A 
omdisponeres til offentlig eller privat tjenesteyting.  
 
Alternativ innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 utsettes behandling av 
detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole. Planforslaget legges ikke ut til 
offentlig ettersyn. 
 
Det begrunnes med at planforslaget ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området. 
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Arealet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen vurderer en førerhundskole på Norderås som et samfunnsnyttig tiltak som 
vil knytte seg til kunnskapsmiljøet på Campus Ås.   
 
Rådmannen anbefaler derfor at planforslaget sendes på offentlig ettersyn til berørte 
naboer og offentlige myndigheter. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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