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4. Hovedutvalg for helse og sosial 18.02.2010 
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F-sak 17/10 
FLYTTING AV SENTER FOR HUSDYRFORSØK  
- IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID 
 

Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: L12  Saknr.:  10/575 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Formannskapet 17/10 03.03.2010 
 

 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Formannskapet som kommuneplanutvalg slutter seg til forslaget om å lokalisere 

Senter for Husdyrforsøk på Einarstujordet. 
2. Formannskapet ber HTM om å igangsette reguleringsplanarbeidet. 
 
 
Rådmann i Ås, 24.02.2010 
 
 
Arnt Øybekk 
Fung. rådmann 
 
 
 
 
Tidligere politisk behandling: 
F-sak 59/09 Kommuneplan (2011 – 2023), endelig planprogram 
K-sak 57/09 Kommuneplan (2011 – 2023), forslag til planprogram 
F-sak 78/09 Kommuneplan (2011 – 2023), forslag til planprogram 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
1. Brev datert 15.02.10 fra UMB vedrørende behov for å sette i gang regulering av 

Einarstujordet 
2. Brev datert 10.12.09 fra UMB med innspill til planprogram for  

kommuneplan 2011 – 2023 m/vedlegg Stedsvalg for nytt Senter for husdyrforsøk 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
1. Planprogram for kommuneplan (2011 – 2023), datert 5.02.10 
2. Oppsummering og vurdering av høringsuttalelsene datert 5.02.10 
3. Kart med innspill til arealbruksendringer datert 5.02.10 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Plan- og utviklingssjef 
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SAKSUTREDNING 
 
Fakta i saken 
Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) ber i brev datert 15. februar 2010 om at 
det igangsettes et reguleringsplanarbeide for nytt Senter for Husdyrforsøk på 
Einarstujordet, nord for Ås kirke. Saken fremmes for formannskapet som kommune-
planutvalg fordi lokaliseringsforslaget berører et området som i gjeldende 
kommuneplan ikke er avsatt til offentlig byggeformål, men til landbruks-, natur- og 
friluftsområde. I tillegg er området markert som et område med spesielle natur- og 
friluftslivskvaliteter.  
 
Bakgrunn 
Det er nå bestemt at Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) 
skal lokaliseres inne på Campus. På grunn av fare for smitte forutsetter dette at 
Senter for Husdyrforsøk (SHF) flyttes. UMB har derfor i forbindelse med høringen av 
planprogrammet for kommuneplan (2011 – 2023) fremmet forslag om å flytte SHF til 
Einarstujordet, som etter deres vurdering er det best egnede lokaliseringsalternativet.  
 
Deler av dagens bygningsmasse ved SHF ligger slik til at den må rives før man kan 
starte byggingen av NVH og VI som etter planen skal stå ferdig i 2018. Dette gir 
føringer for når man må starte planlegging og bygging av erstatningslokaler for SHF. 
For ikke å forsinke byggeprosessen knyttet til NVH og VI mener UMB det er 
nødvendig å starte reguleringsplanarbeidet allerede nå og før kommuneplan (2011 – 
2023) er vedtatt.  
 
Arealbehov 
Foreløpig har UMB basert planleggingen på å innpasse en bygningsmasse på 
Einarstujordet som tilsvarer et arealbehov på 22 300 m2. 
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I tillegg til bygningsbehovet kommer følgende funksjoner: 
• Gjødselsiloer med samlet arealbehov på 3 x 1500 kvm 
• Plansiloer med samlet arealbehov på ca 1750 kvm 
 
Lokaliseringsalternativ som er vurdert  
Følgende lokaliseringsalternativer for SHF er vurdert: 
• Åkebakkejordet 
• Kjerringjordet, nedre del 
• Øst for Vollebekk 
• Ved sommerfjøset i sørenden av Årungen 
• Frydenhaugjordet øst for Ås kirke 
• Syverud øst for Årungen 
• Bjørnebekk 
• Slørstad 
• Nordre del av Einarstujordet 
• Norderås 
 
De fleste av disse lokaliseringsalternativene er forkastet fordi de enten ligger for nær 
NVH/VI pga smittefare eller fordi det er for lang avstand til Campus som igjen skaper 
økt transportbehov. Følgende lokaliseringsalternativer ble etter en grovsiling vurdert 
mer inngående og konsekvensutredet: 
• Nordre del av Einarstujordet 
• Norderås 
 
Konklusjonen etter å ha konsekvensutredet de to lokaliseringsalternativene er at 
Einarstujordet er den best egnede tomten for lokalisering av SHF.  
 
Konsekvensvurdering av Einarstujordet  
UMB har vurdert konsekvensene av å lokalisere SHF på Einarstujordet som 
beskrevet under.  
• Smitte 

Tilfredsstiller påkrevd avstand på 1 km mellom friske forsøksdyr og mulige 
smittede dyr. 

• Tilgjengelighet for forskere 
Akseptabel gangavstand til/fra Campus 

• Transport/parkering/trafikksikkerhet/adkomst 
Etableringen vil føre til mer transport på Syverudveien, men mindre transport på 
Rv 152. Ved arrangementer i Ås kirke kan det være aktuelt å lede trafikken til 
internveien som går øst-vest nord for Ås kirke. Lokaliseringen er gunstig i forhold 
til innhøsting av fór, lett tilgang til parkering, økt trafikksikkerhet og lett adkomst.  

• Utviklingsmuligheter og fleksibilitet 
Meget gode utviklingsmuligheter 

• Landskapsbilde, estetikk og kulturminner 
Plasseringen vil ikke virke dominerende i terrenget og vil ikke berøre kjente 
kulturminner. 

• Jordvern 
30 daa dyrka jord vil delvis bli bygd ned på Einarstujordet. 10 daa på 
Einarstubeite vil også bli bebygd dersom pelsdyrfarmen må flyttes.  
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• Friluftsliv 
Ingen løyper eller turstier er registrert i området. Etableringen kan gi større 
opplevelsesmuligheter.  

  
Framdrift 
Forslag til framdriftsplan for reguleringsplanarbeidet er koordinert med Statsbyggs 
plan for samlokalisering av VI og NVH med UMB. I framdriftsplanen legges det opp til 
å utarbeide et planprogram før det settes i gang et reguleringsplanarbeid. 
Planprogrammet skal beskrive formålet med planarbeidet, hva planen skal inneholde, 
hvilke utredninger det er behov for å gjennomføre og hvordan planprosessen skal 
gjennomføres. Framdriftsplanen tilsier et vedtak av endelig reguleringsplan i august 
2011.   

 
 
 
Vurdering av saken 
Rådmannen forstår behovet for en rask avklaring på hvor Senter for husdyrforsøk 
skal lokaliseres. Grunnlaget for de vurderingene og konsekvensutredningene som er 
gjennomført i forbindelse med alternative tomtevalg er noe tynt. Likevel er det lite 
sannsynlig at en grundigere vurdering av ulike tomtealternativer hadde endret på 
konklusjonen om at Einarstujordet er det beste lokaliseringsalternativet. Det knytter 
seg imidlertid en del utfordringer til denne lokaliseringen som må avklares i den 
videre prosessen. Einarstujordet ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde som i 
gjeldende kommuneplan er markert som et område med verdifulle natur- og 
friluftslivskvaliteter. Konsekvensvurderingen som er gjennomført av UMB viser at 
utbyggingen ikke vil komme i konflikt med friluftslivet, men tvert i mot gi området økte 
opplevelseskvaliteter. Det er i liten grad pekt på truslene dette kan medføre i form av 
bl a økt transport.  
 
UMB har i forslag til framdriftsplan for reguleringsarbeidet foreslått at det skal 
utarbeides et planprogram før selve reguleringsarbeidet starter. Flyttingen av Senter 
for Husdyrforsøk er en stor sak for Ås og får virkninger både for miljø og samfunn. 
Det er derfor viktig at det utarbeides et planprogram som bl a beskriver behovet for 
utredninger. Hensikten med utredningene er å få en oversikt over hvilke vesentlige 
konsekvenser en utvikling i tråd med planforslaget kan gi, slik at disse er kjent både 
under utarbeidelsen av reguleringsplanen og når det fattes vedtak om planen. 
 
Rådmannen anbefaler at Senter for husdyrforsøk lokaliseres på Einarstujordet og at 
det igangsettes et reguleringsplanarbeid.
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