
 

 
post@ostavind.no 

www.ostavind.no 
Dronningens gate 30 

1530 Moss 

Østavind Arkitekter AS  

Org.nr.: 976 060 180 

ÅS KOMMUNE   MOSS 25.02.21 
POSTBOKS 195 
1431 ÅS 
 
 
SJØSKOGENVEIEN 2  SØKNAD OM DISPENSASJON 
GNR 108 BNR 478   
120095 

 

På vegne av Vinterbro Utvikling AS er Østavind Arkitekter AS engasjert for å bistå med avklaring av 
parkeringssituasjon på eiendom GNR 108 BNR 478, Sjøskogenveien 2. 
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Sjøskogenveien 2, vedtatt i 2017 og eiendommen er 
regulert til forretning/tjenesteyting. Reguleringsplanen fastsetter i §4.1 maksimalt tillatt 
parkeringsdekning på 18 parkeringsplasser der 5% av parkeringsplassene skal etableres for personer 
med funksjonsnedsettelse og plasseres nær publikumsinngangen til forretningen. 
 
Kommuneplanens arealdel definerer ikke retningslinjer for antall parkeringsplasser for detaljhandel. 
 
Rema 1000 ønsker å etablere seg på området noe som også var hensikten med utarbeidelsen av 
reguleringsplanen for eiendommen. En dagligvarebutikk i dette området vil være avhengig av 
tilstrekkelig parkeringsdekning for å kunne være drivverdig og 18 biloppstillingsplasser er for lite for å 
kunne ivareta parkeringsbehovet. Forretningen har behov for 45 biloppstillingsplasser,  
 
Etablering av matvareforretning vil derfor avhenge av dispensasjon fra maksimumskrav til 
parkeringsdekning. Vinterbro Utvikling AS ønsker å avklare dette forholdet for å kunne inngå en avtale 
med driver av dagligvarehandel. 
 
Det søkes derfor om dispensasjon fra reguleringsplan §4.1 parkeringskrav, for etablering av inntil 45 
biloppstillingsplasser på eiendom GNR 108 BNR 478, Sjøskogenveien 2. 
 
Redegjørelse 
Kommunen kan gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir 
vesentlig tilsidesatt og dersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jfr. pbl. § 
19-2 annet ledd. I tillegg kan ikke hensynene bak lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt, 
men vi overlater til kommunen å ta stilling til det.  
 
Vi vil i det følgende vurdere hensynene bak bestemmelsene hver for seg og vurdere fordeler/ulemper 
samlet. 
 
Hensynene bak bestemmelsen 
Hensynene bak bestemmelsen er i det vesentlige å skulle begrense bruken av bil. Hensynene må ses i 
sammenheng med regionale og nasjonale føringer samt politikk. I reguleringsplanen ble det bestemt 
at det skulle være 12 biloppstillingsplasser per 1000 m2 detaljvarehandel. «1000 m2 detaljvarehandel» 
må forstås som 1000 m2 BRA. Dette ble likevel tatt inn som et absolutt maksimumskrav på 18 
biloppstillingsplasser, og forklaringen må være at man har lagt til grunn 12 biloppstillingsplasser per 
1000 m2 BYA ((1450/1000) * 12 = 17,4). 
 
Når reguleringsplanen legger opp til inntil 1450 m2 BYA og høyde inntil kote +53, legger planen 
imidlertid til rette for mer enn én etasje. Av illustrasjonene til bebyggelsen går det også frem at 
himlingshøyden er på 5,4 meter i mesteparten av bebyggelsen. Når høyden er over 4,9 meter, skal det 
beregnes BRA for fiktive plan per 3 meter. Den foreslåtte bebyggelsen i planbeskrivelsen vil få et fiktivt 
plan med en himlingshøyde på 2,4 meter (5,4-3). Det fiktive planet skal derfor medregnes i BRA. Det 
totale bruksarealet er derfor på ca. 2400 m2, og parkeringskravet i reguleringsplanen blir derfor 
urimelig.  
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Med utgangspunkt i 12 biloppstillingsplasser per 1000 m2 BRA, skulle det vært åpnet for inntil 28 
biloppstillingsplasser basert på prosjektet som er vist i planbeskrivelsen. Hvis vi legger til grunn en 
tenkt maksutnytting av eiendommen, skulle kravet sannsynligvis ligget på inntil 33 
biloppstillingsplasser, basert på 12 plasser per 1000 m2. 
 
Det er vedtatt reguleringsbestemmelser med høyere parkeringsdekning i nyere tid. Vi viser som 
eksempel til reguleringsplan for Solberg Øst, hvor det er tillatt inntil 4 biloppstillingsplasser per 100 m2 
forretning.  
 
Parkeringskravet i den nye kommuneplanen til Vestby kommune (samme fylkesmann) er satt til 17 
plasser per 1000 m2 BRA. Vi kan ikke se at Fylkesmannen skal ha underlag for å vurdere et strengere 
krav på Vinterbro. 17 plasser pr 1000m2 vil for planen utgjøre 45 P-plasser. 
 
I henhold til kommuneplanen tillates nærbutikker i tilknytting til boligområder eller kombinerte 
bolig/næringsområder på Vinterbro, og det er i planbeskrivelsen redegjort for at dagligvareforretningen 
skal dekke et lokalt behov. Fylkesmannen (jmf. innsigelse ved offentlig ettersyn av reguleringsplan) 
frykter at «høy» parkeringsdekning «legger til rette for mer bilkjøring og bilbasert utvikling.» Hensikten 
bak reguleringsplanen er imidlertid å legge til rette for en dagligvareforretning som skal dekke et lokalt 
behov i et område som i stor grad er bilbasert. Dette er en forretning som i stor grad vil bli benyttet når 
bilen uansett er i bruk, gjerne til og fra jobb og i all hovedsak vil inngå i eksisterende reiser. 
Tilstrekkelig parkeringsdekning til å dekke behovet som oppstår i et slikt område vil neppe føre til økt 
bilbruk. Vi mener derfor at fylkesmannens begrunnelse for å redusere antall parkeringsplasser burde 
vært vurdert opp mot at dette dreier seg om en nærbutikk som skal dekke lokale behov.  
 
Vi vurderer at reguleringsplanens bestemmelse ikke har fulgt opp intensjonen med bestemmelsen. Vi 
ser også at parkeringskravet er strengere enn nyere parkeringskrav på tilsvarende områder. Som 
nevnt, kommer slike restriktive parkeringskrav fra regionale og nasjonale føringer. Det er altså, slik vi 
forstår gjeldende reguleringsplan, ikke særskilte hensyn på det aktuelle området som tilsier lav 
parkeringsdekning; det er påvirkning fra regionale myndigheter som har ført til det strenge kravet. Slik 
sett er det riktig å se til hva de nyeste kravene fra regionale myndigheter er ved vurderingen av om 
hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt. Nyere krav til parkeringsdekning er, som nevnt, 
på langt nær like strenge. Vi kan derfor ikke se hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt 
ved en dispensasjon i denne saken.  
 
Fordeler/ulemper 
Reguleringsplanen lar seg ikke gjennomføre etter intensjonen. I bestemmelsene er det stilt krav om at 
«[b]ebyggelsen skal utformes og tilpasses designmanual utarbeidet av Snøhetta Arkitekter for REMA 
1000». Dette kravet innebærer i praksis at det kun er tillatt med Rema 1000 på eiendommen. Når Rema 
1000 har behov for flere biloppstillingsplasser enn det planen åpner for, gjør det at reguleringsplanen 
ikke kan gjennomføres. Det må anses som en betydelig fordel ved dispensasjon at reguleringsplanen 
lar seg gjennomføre slik den er tiltenkt. 
 
Med 18 plasser tilgjengelig for besøkende og ansatte til butikken er det stor sannsynlighet at kunder vil 
oppleve mangel på parkering. Overgangen mellom bensinstasjon og ny dagligvare er flytende. Om 
man ikke kan tilfredsstille en fornuftig parkeringsdekning på egen eiendom, vil man risikere at kunder 
vil parkere andre steder på området. Det vil være stor sannsynlighet for at kundene vil benytte området 
rundt bensinstasjonen til parkering om det ikke er ledige plasser tilgjengelig i tilknytning til butikken. En 
dispensasjon vil unngå denne problematikken, noe som må anses som en fordel.  
 
Vi vurderer videre at det er en fordel å tillate en parkeringsdekning som er i samsvar med det som 
tillates i sammenlignbare områder. Om kommunen er enige i resonnementet ovenfor, men likevel er 
uenig i omsøkt antall parkeringsplasser ber vi om muligheten til å gå i dialog med kommunen for å 
finne en løsning. 
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I reguleringsplan for Solberg Øst, er det, som nevnt over, tillatt 4 biloppstillingsplasser per 100 m2 for 
forretning. Denne reguleringsplanen er nyere enn reguleringsplan for Sjøskogenveien 2, vedtatt 2019, 
og planområdet ligger noe mer sentralt. Parkeringskravet i reguleringsplan for Sjøskogenveien 2 
fremstår derfor som urimelig. Slik vi ser det, må det være en fordel å endre parkeringskravet til nyere 
praksis. 
 
 
Konklusjon 
 
Vi vurderer at fordelene er klart større enn ulempene. 
 
På vegne av Vinterbro Utvikling ber vi om at søknaden tas til behandling.  
  
 
 
Med hilsen   
 
 
DANIEL EGGEREIDE 
Østavind Arkitekter AS 
 
 
  
 


