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Ås kommune - Reguleringsplan for Nordbyveien 122 - Offentlig ettersyn

Det vises til kommunens oversendelse datert 10.03.2014 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i 
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å legge til rette for å bygge boliger.

Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet med basis i 
fylkesplan, fylkesdelplaner, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder samt oppgaver 
etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 15.04.2013 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for 
området og har følgende merknader til planforslaget: 

Automatisk fredete kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelsen gis på grunnlag av arkivmateriale. Det er ingen registrerte 
fornminner innenfor området. En nærmere utredning av fornminneinteressene anses som 
unødvendig.

Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Ved 
eventuell innvilgelse av dispensasjon bes kommunen gjøre tiltakshaver oppmerksom på at alle 
fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man støter på et fornminne, skal 
anleggsarbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 
meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til 
kulturminneloven § 8, 2. ledd.

Nyere tids kulturminner
Området er ikke befart. Uttalelse gis på grunnlag av arkivmateriale. Fylkesrådmannen har ingen 
merknader knyttet til nyere tids kulturminner.

Andre regionale interesser
Samferdsel
For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region 
øst.
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Konklusjon
På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt 
kommuneplan og gjeldende fylkesplan/-delplaner, og har ingen ytterligere merknader.

Med vennlig hilsen

Einar Midtsund Nina Espeseth Grønbrekk
seniorrådgiver plan rådgiver nyere tids kulturminner

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Statens vegvesen Region øst

Saksbehandlere: 
Automatisk fredete kulturminner: anne.traaholt@akershus-fk.no, 22 05 56 07
Nyere tids kulturminner: nina.gronbrekk@akershus-fk.no, 22 05 56 27
Plan- og miljøfaglige vurderinger: einar.midtsund@akershus-fk.no, 22 05 56 23


