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Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 vedtar Hovedutvalg for teknikk og miljø 
revisjon av R-284 - Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark, som vist 
på kart og bestemmelser revidert 07.03.2018. 
 
Ås, 12.04.2018 
 
Trine Christensen Ellen Grepperud 
Rådmann Plan- og utviklingssjef 
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Offentlig ettersyn: 09.03.2018 – 06.04.2018 
Hovedutvalg for teknikk og miljø: 26.04.2018 
 
Vedlegg: 
R-284 Plankart, revidert 07.03.2018 
R-284 Bestemmelser, revidert 07.03.2018 
R-284 Planbeskrivelse for endring av gjeldende regulering, datert 11.04.2018 
R-284 Illustrasjonsplan 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Høringsuttalelser 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Egen liste  
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Saksutredning: 
 
Fakta i saken: 
R-284 Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark ble vedtatt 
25.05.2016. Planens formål er å legge til rette for en større sammenhengende 
logistikkpark for etablering av sentrale distribusjonslager. 
 
I ettertid er det gjort endringer i atkomstløsningen i en egen plan, R-314, vedtatt 
13.12.2017. I forbindelse med førstegangsbehandling av plan for atkomstløsningen, 
innstilte HTM på at denne planen burde innarbeides i R-284. 
 
Foreslått revisjon av R-284 innebærer følgende endringer: 
- Reguleringsplan for utvidelse av vinterbro næringspark (R-284) slås sammen 

med reguleringsplan for ny atkomstløsning (R-314).  
- Veien Myråsdalen legges om slik at den følger plangrensen i øst. 

Omleggingen gjør det mulig å slå sammen to næringstomter (BN2 og BN3) 
som i gjeldende plan er delt av veien. Tomtene er nylig kjøpt av tiltakshaver 
Login Vinterbro AS. 

- Den sammenslåtte næringstomten (BN2 i forslag til revidert plan) foreslås 
regulert til 60 % BYA. I gjeldende regulering har BN2 en BYA på 60% og BN3 
en BYA på 35%. Fordi omlegging av veien gjør at det samlede tomtearealet 
blir mindre, vil total størrelse på bebygd areal bli tilnærmet det samme som i 
gjeldende regulering. 

 
 

 
 

               
Figur 1: Gjeldende reguleringsplaner (R-284 pluss R-314)                Figur 2: Forslag til revidert reguleringsplan (R-284) 
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Trafikk 
Trafikkanalysen som ble lagt til grunn for R-284 vurderte konsekvensene av trafikk til 
og fra nytt hovedlager for Rema 1000. Det var en forutsetning at trafikkanalysen 
skulle oppdateres senere, når fremtidige bruk av tomtene sør for hovedlageret er 
avklart. 
 
I forbindelse med revisjonen av R-284 er trafikken til/fra eiendommene sør for 
hovedlageret også tatt med i trafikkanalysen. Det forutsettes at eiendommene vil bli 
benyttet for lager- og logistikkvirksomhet, og ha en ÅDT på om lag 180 (hvorav rundt 
40 er tungtrafikk). Trafikkanalysen konkluderer med at samlet utbygging innenfor 
planområdet ikke vil påvirke det omkringliggende veinettet i vesentlig grad. 
 
Orientering i HTM 
Det ble orientert om foreslått endring av plan for Vinterbro næringspark i HTM 
01.03.2018. HTM ga signaler om at de ikke vil akseptere økte byggehøyder for 
næringstomtene i sør. HTM ba om saken til endelig behandling etter høring. 
 
Prosess 
I henhold til pbl.12-14 skal endring av reguleringsplan behandles på samme måte 
som et ordinært planforslag. Det åpnes likevel for at en enklere saksgang kan 
benyttes «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder.» (jf. KMD-rundskriv H-6/17). Det kreves at endringsforslaget 
skal forelegges berørte myndigheter, naboer og andre berørte, med en høringsfrist 
på 2-3 uker. Innsigelser eller store konflikter vil kunne tilsi at planendringen må 
behandles videre som en ordinær planprosess. 
 
Det er lagt opp til en enklere saksgang for revidering av R-284, med sluttbehandling i 
HTM etter én høringsrunde. Forslag til revidert plan er sendt på høring i perioden 
09.03.2018 – 06.04.2018, til naboer, offentlige myndigheter og andre berørte. Det ble 
mottatt 5 uttalelser til høringen, alle fra offentlige myndigheter. Statens Vegvesen, 
Fylkesmannen og Akershus fylkeskommune har vurdert planforslaget utfra sine 
ansvarsområder, og har ingen konkrete merknader til det nye reviderte planforslaget. 
Follo Brannvesen IKS påpeker at tilgjengelighet og veisystem må dimensjoneres 
etter brannvesenets materiell. Hafslund nett er tilfreds med at forslagsstiller har 
imøtekommet deres innspill, og har ingen ytterligere bemerkninger til planen. 
 
Vurdering: 
Etter en konkret vurdering mener rådmannen at endringen som foreslås følger 
hovedtrekkene i planen, og er i tråd med planens formål: 
 

1.1 Formål 
Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av Vinterbro 
Næringspark. Hovedformålet er å etablere en større sammenhengende 
logistikkpark for etablering av sentrale distribusjonslager. 

 
Endringsforslaget innebærer kun en mindre justering av trasé for Myråsdalen, og 
sammenslåing av to næringstomter. Forslaget vil ikke medføre økning i bebygd areal 
og høyder, eller endring av arealformål. Videre tilsier innkomne merknader at 
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endringsforslaget er ukontroversielt. Rådmannen mener dermed kriteriene for en 
forenklet planprosess i pbl. 12-14 er oppfylt, og at saken kan sluttbehandles i HTM. 
 
Det vurderes som positivt at atkomstløsningen reguleres inn i R-284, og at det 
reguleres en sammenhengende veiløsning sør i planområdet.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen anbefaler at revisjon av R-284 Reguleringsplan for utvidelse av 
Vinterbro næringspark, som vist på kart og bestemmelser revidert 07.03.2018, 
vedtas. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Ja 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 


