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Oppsummering av innkomne innspill til varsel om planoppstart med 
kommentarer 

 

Hafslund nett 14.6.2019,  

Hafslund opplyser om at de har elektrisk anlegg og høyspenningsanlegg innenfor og nær 

planområdet og at det er byggeforbud i et belte på 23 meter langs den aktuelle kraftledningen.  

Kommentar 

Byggeforbudssonen berører så vidt planområdet og er avmerket som hensynssone fareområde 

i plankartet. Det planlegges ingen tiltak i strid med byggeforbudssonen. 

 

BaneNor 18.6.2019 

Tiltaket berører ikke jernbanen interesser og BaneNor har derfor ingen merknader.  

Statens vegvesen 8.7.2019 

Av hensyn til gang- og sykkelveg, nord for planområde bør adkomsten være fra Arboretveien. 

Det må utarbeides en enkel trafikkanalyse som belyser de trafikale konsekvensene av tiltaket.  

Kommentar 

Trafikkøkningen er begrenset til maksimalt 30 turer to til tre ganger i uken, konsekvensene av 

dette er omtalt i kapittel 5.5. i planbeskrivelsen. På grunn av at økningen i trafikk er svært 

begrenset er det ikke utarbeidet noen trafikkanalyse utover dette.  

Follo brannvesen 10.7.2019 

Brannvesenet forutsetter at tilgjengelighet for Follo Brannvesens rednings- og slukkemannskap 

med nødvendig utstyr blir ivaretatt i hele planområdet.  

Kommentar 

Det er tilstrekkelig slukkevannskapasitet i området, og senteret vil bli tilknyttet kommunal 

vannforsyning i en kum. Atkomstforhold vil bli ivaretatt i detaljprosjekteringen.  

Fylkesmannen i Oslo og Viken 30.7.2019 
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Planområdet består av ca. 13 dekar landbruksjord klassifisert som fulldyrka jord av svært god 

kvalitet. Siden valgte lokalisering medfører omdisponering av svært god dyrka jord, forutsetter vi 

at alternative lokaliseringer vurderes i det videre arbeidet og at valg av plassering begrunnes i 

endelig planforslag.  

Kommentar 

Det er gjort vurdering av tre aktuelle lokaliteter i tilknytning til NMBU. Vurderingen er gjort i eget 

notat i forbindelse med behandling av planinitiativ i Ås kommunes formannskap 5.6.2019. 

ettersom NMBU er en viktig partner for utvikling og etablering av senteret og lokalisering i 

tilknytning til fagmiljøene der er en sentral føring for etableringen. Det er derfor kun vurdert 

lokaliteter på NMBU: Norderås, Kjerringjordet og den foreslåtte lokaliteten ved Arboretveien. 

Alternativet på Norderås innebærer også omdisponering av dyrket mark, og på Kjerringjordet 

ønsker NMBU å tilbakeføre arealene til dyrket mark. Både Norderås og Kjerringjordet ligger i 

nasjonalt viktige kulturlandskap. Norderås er vurdert å ligge for langt fra hovedcampus på Ås og 

lokalisering på Kjerringjordet gir trafikale utfordringer. Området som er valgt har ligget brakk i 

10-15 år, og har av NMBU tidvis blitt benyttet til mellomlagring. Et nasjonalt senter for 

vanninfrastruktur vil opparbeide betydelige med grøntarealer som vil tilpasses de pedagogiske 

behovene (håndtering av overvann) , samt bidra til at tomten oppfattes som en naturlig 

forlengelse av planteskolen/parken. Det blir satt krav i reguleringsbestemmelsene om flytting av 

matjord til andre jordbruksarealer.  

 

Mattilsynet 

Ås kommune trenger mer drikkevann fremover pga. betydelig vekst i kommunen. I sakspapirene 

kommer det ikke frem noe om mengden vann som skal brukes i det nye kompetansesenteret. Vi 

savner også opplysninger om man skal ha offentlig vann fra Ås kommune eller om det skal 

bores etter vann. Det må ikke lages løsninger som medfører økt fare for forurensning av 

drikkevann. 

Etterspør VA-plan og er opptatt av gode løsninger som sikrer drikkevann og slokkevann til en 

hver tid.  

Kommentarer 

Det vil bli utarbeidet en overordnet VA-plan til reguleringsplanen og detaljert VA-plan til 

rammesøknaden. Senteret skal kobles til den kommunale vannledningen, og denne har 

tilstrekkelig kapasitet. Ingen av arbeidene vil medføre økt forurensningsfare for 

drikkevannsbrønner.  

 

Akershus fylkeskommune 

Forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart og Akershus fylkeskommune har ingen 

merknader i så henseende. Planområdet ligger innenfor kulturlandskap nr 39 i rapporten 

Kulturlandskap i Follo, er vurdert til å være av nasjonal/regional verdi. Ås kirke ligger i nærhet av 
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planområdet. Ny bebyggelse bør søkes plassert mot vest slik at virkningen mot kirken blir 

minimert. Det bør legges en høydebegrensning på tiltak i området, slik at opplevelsen av kirken 

i landskapet ikke forringes. 

Tiltak her bør vise tilstrekkelig hensyn til eksisterende kulturminneverdier. Virkningen på 

kulturminneverdiene bør illustreres godt i planforslaget som legges frem til offentlig ettersyn.  

Dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget som legges frem for 

offentlig ettersyn, vil fylkesrådmannen vurdere å legge planen frem for politisk behandling med 

forslag om innsigelse.  

Kommentar 

Det er satt en maksgrense på høyde på 10 m i planen, og det er avsatt en byggegrense på 

tomta for å hindre landskapsvirkning. Bygg som skal oppføres vil kunne få et areal på maks 

2000 BYA. Virkningen på området er visualisert i planbeskrivelsen kap 7.3 og 

fjernvirkningsanalysen i vedlegg 8. Disse viser at bygg i liten grad være synlig i landskapet 

sammenlignet med omkringliggende bygg.  


