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Gnr 104 bnr 50 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 
distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon fra regulerte 
høydebegrensninger 
 
Saksbehandler: Silje Raad Saksnr.: 17/00293-177 
Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            
 
Rådmannens innstilling: 

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 avslår Hovedutvalg for 
teknikk og miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra regulert kotehøyde 135 
moh. innenfor bestemmelsesområde #4 for utvidelse av bygg F 
(shippingdelen) i retning nord.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 135 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#4 for tekniske rom på tak bygg H (administrasjonsbygget).  

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#6 for økt høyde på bygg D og E (lagerhallen).  

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#6 for økt høyde på bygg C (lagerhallen).  

5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslår HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde 
#6 for utvidelse av bygg B på 0,47 meter retning sør.  

 
Ås, 11.06.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon 
2. Søknad om endringstillatelse 
3. Fasadetegninger terminal 
4. Fasadetegninger bygningskropp øst 
5. Fasadetegninger administrasjonsbygg 
6. Situasjonskart 
7. Illustrasjon bygg F (shipping) - Utvidelse 
8. Illustrasjon bygg H (administrasjon) - Teknisk rom på tak 
9. Illustrasjon bygg C, D og E (lager) - Heving av tak 
10. Illustrasjon utvidelse bygg B  
11. Delegert vedtak om utvidelse av bestemmelsesområde #5 
11.1 Plankart, revidert 16.03.2017 
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11.2. Planbestemmelser, revidert 31.03.2017 
11.3. Varselbrev  
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Ansvarlig søker: Sweco Norge AS  
Tiltakshaver: Login Vinterbro AS 
 
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen vurderer at samtlige av dispensasjonssøknadene for overskridelser i 
høyder bør avslås fordi det ikke foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler som taler 
for at dispensasjon bør innvilges i denne saken. 
 
På dette grunnlag anbefaler rådmannen at HTM avslår søknaden med hjemmel i pbl. 
§ 19-2. 
 
Fakta i saken: 
Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark, plan R-284, ble vedtatt av 
kommunestyret 25.05.2016. Ansvarlig for reguleringsplanen var NHP Eiendom AS, 
på vegne av Login Vinterbro AS. 
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for nytt distribusjonssenter som skal betjene Rema 
1000 sine dagligvarebutikker i Norge. Bygget består av lager- og industribygg med 
tilhørende kontorer. 
 
Eiendommen er i reguleringsplanen oppdelt i bestemmelsesområder for kotehøyder:  

 Bestemmelsesområde #4: Maks tillatt kotehøyde 135 moh.  
 Bestemmelsesområde #5: Maks tillatt kotehøyde 146 moh.  
 Bestemmelsesområde #6: Maks tillatt kotehøyde 143 moh.  

 

 
Plankart reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, plan R-284 
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Rema 1000 er nå i gang med oppføring av distribusjonssenteret. Rammetillatelse ble 
innvilget 07.04.2017 og siste igangsettingstillatelse for bygningskroppen ble innvilget 
25.04.2018. Ansvarlig søker i byggesaken er Sweco Norge AS på vegne av 
tiltakshaver Login Vinterbro AS. 
 
Nærmere om omsøkte endringer: 
I byggeprosessen har det oppstått behov for endringstillatelse (vedlegg 1-6). Blant 
annet søkes det om utvidelse av bygg F (shippingdel) i retning øst, etablering av 
tilbygg i sør (ny trafostasjon), og utvidelse av bygg G (miljøstasjon) i nord. Disse tre 
forholdende er ikke avhengig av dispensasjon og vil derfor bli behandlet delegert. 
  
 
 

 
Utvidelse bygg F (shippingdel) retning øst 
 

 
 
 

 
Tilbygg i sør – Ny trafo 
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Utvidelse av bygg G (miljøstasjon) 

 
Øvrige fem endringer er imidlertid avhengig av dispensasjon og vil i det følgende bli 
nærmere beskrevet: 
 
Dispensasjon 1 (vedlegg 7): 
I tillegg til å utvide bygg F (shippingdelen) i retning øst, søkes det også om å utvide 
denne delen i retning nord (se rød markering nedenfor). Gesimshøyde for samtlige 
utvidelser av bygg F vil bli tilsvarende øvrige deler av bygg F, følgelig på kote 143 
moh.  
Utvidelsen av bygg F i retning nord innebærer at bygg F vil strekke seg inn i regulert 
bestemmelsesområde #4, med maks tillatt kotehøyde på 135 moh. Tiltaket vil få en 
kotehøyde på 143 moh., og er følgelig avhengig av dispensasjon. 

 
Utvidelse bygg F (shippingdel) retning nord (se også vedlegg 7) 

 
Dispensasjon 2 (vedlegg 8): 
Det søkes om oppføring av tekniske rom på tak av bygg H (administrasjonsbygget) 
(se orange markering nedenfor). Denne delen dekkes også av bestemmelsesområde 
#4 med regulert kotehøyde på 135 moh. Gesims tekniske rom vil få kotehøyde 138,8 
moh. og er følgelig avhengig av dispensasjon.  
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Tekniske rom på tak bygg H (administrasjon) (se også vedlegg 8) 

 
Dispensasjon 3 og 4 (vedlegg 9): 
Bygg D og E (lagerhall) ønskes hevet med 0,3 meter, følgelig til kote 143,3 moh (se 
rød markering nedenfor). Videre ønskes bygg C hevet med 0,7 meter, følgelig til kote 
143,7 moh (se blå markering under). Bygg C, D og E dekkes av 
bestemmelsesområde # 6 med maks tillatt kotehøyde på 143 moh. Endringen er 
altså avhengig av dispensasjon. 

 
Heving av tak bygg C, D og E (se også vedlegg 9) 
 

Dispensasjon 5 (vedlegg 10: 
Siste omsøkte endring er utvidelse av bygg B i retning sør. Utvidelsen vil medføre at 
0,47 meter av bygg B, med kotehøyde 146 moh, vil strekke seg over i 
bestemmelsesområde #6, hvor maks tillatt kotehøyde er 143 moh. Utvidelsen er 
følgelig avhengig av dispensasjon. 
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Utvidelse bygg B (se også vedlegg 10) 

 
 
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 
Utvidelsen av bygg F begrunnes med at shippingdelen må økes i volum. Søker viser 
til at shippingdelen i hovedsak er prosjektert lavere enn høydebegrensningen i 
bestemmelsesområde #5. Arealet vil ikke strekke seg lengre inn i 
bestemmelsesområde #4 enn det som er nødvendig for funksjonen. 
 
Den funksjonelle begrunnelsen ved å flytte teknisk rom for administrasjonen opp på 
taket, er grunnet rasjonelle føringsveier for til-luft og avtrekk. Dette begrunnes videre 
med lengde og antall bend på strekkene, samt at man slipper å krysse en 
seksjoneringsvegg med flere kanaler enn nødvendig. 
 
Stein Ove Holm i GK Inneklima skriver følgende: 
«Opprinnelig var det tenkt at teknisk rom for kontorbygget skulle plasseres på en 
mesanin innenfor shippingområdet. Dette er en svært lite hensiktsmessig løsning; 
- Det vil være brannteknisk utfordrende å krysse en seksjoneringsvegg samt at 
mange av rommene blir borte fordi kanalene inn i bygget tar mye plass før vi får 
fordelt kanalene til sjakter.  
 
Det samme gjelder rommene mellom teknisk rom på mesanin, og kontorbygget. Det 
er blitt fremmet en løsning med å plassere teknisk rom på tak over Receiving del G. 
Da må vi i så fall føre 4 stk. ø800 + 2 stk. Ø630 fra tak del G og opp på tak til 
kontorbygg Adm. Dette må kasses inn. En slik innkassing vil få en dimensjon på ca. 
2,5m x 3,5m. Dette vil både skjemme bygget, og høydemessig vil det ta omtrent like 
mye plass som et teknisk rom. Dette vil også vanskeliggjøre føringer til sjakter 
ettersom vi må ha utsparinger i taket, med fare for fremtidige lekkasjepunkter.  
 
Et vesentlig argument, er at vi i tillegg til så lange og krevende føringer, vil få store 
problemer med å opprettholde valgte SFP faktor på 1,5. Dette vil gå ut over både 
energiforbruk og miljøkrav i prosjektet. Også her kan det bli problemer med 
seksjoneringsvegger. Vegger med krav EI 120 eller høyere skal i utgangspunktet 
ikke ha utsparing for kanaler. 
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- Begge disse alternativene vil utfordre høyde i den etasjen kanalene føres inn i 
bygget, og vi vil få store problemer med himlingshøyde i føringssonene fram til 
sjakter. Det vil dermed ikke være mulig å ha ø800 kanaler over himling. 
Teknisk rom på taket av kontorbygget vil være nødvendig for at føringsveier blir 
rasjonelt løst. Dette vil få innvirkning på energiforbruket som blir lavere i forhold til de 
andre alternativene. Løsningen med teknisk rom på taket medfører heller ikke 
kryssing av seksjoneringsvegger (hvilket er brannteknisk utfordrende). 
Kanaldimensjonen i hovedføringsveier vil også bli redusert.» 
 
Den funksjonelle begrunnelsen for å heve bygg D og E 0,3 meter, og heve bygg C 
0,7 meter beror på miljøhensyn. Dersom dispensasjon innvilges vil man unngå å 
måtte kappe den øverste rekken med fasadeplater. Søker viser til at dette estetisk vil 
være en penere løsning og skape et mer helhetlig uttrykk sammenlignet med dersom 
den øverste rekken fasadeplater må kappes.  
 
Utvidelse av bygg B, med kotehøyde 146 moh, begrunnes med behov for 
bygningstekniske løsninger for bærende konstruksjoner.  
Søker viser til at kommunen den 21.03.2017 fattet delegert vedtak om mindre 
endring av reguleringsplanen (vedlegg 11). Endringen innebar at 
bestemmelsesområde #5, med maks tillatt kotehøyde på 146 ble utvidet med seks 
meter (tre meter mot nord og tre meter mot sør). Omsøkt endring er i tråd med dette 
vedtaket med unntak av 0,47 meter som strekker seg over i bestemmelsesområde 
#6 retning sør.  
 
Ansvarlig søker konkluderer med at omsøkte endringer kun gir mindre 
høydeoverskridelser enn det reguleringsbestemmelsene med tilhørende plankart 
angir. Søker mener derfor at hensynet bak regulerte høydebegrensninger ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt. Videre viser søker til at fordeler knyttet til funksjonalitet, estetikk 
og sikker utforming klart veier tyngre enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannens vurdering av søknaden:  
Dispensasjonssøknaden vurderes konkret etter dispensasjonsregelen i plan- og 
bygningsloven (pbl) § 19-2 andre ledd som sier følgende: 
 
             «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.» 
 
Det legges altså opp til en samlet interessevurdering der hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger tillegges stor vekt. 
 
Hensynet bak regulerte høydebegrensninger kan i noen grad variere, men 
begrunnes generelt med områdetilpasning og for å begrense naboers reduserte sol- 
og utsiktsforhold. Byggehøyder sørger også for at ny bebyggelse gjennomføres 
innenfor visse rammer og i tråd med estetiske hensyn. 
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I denne saken er det tale om et bygg med et bebygd areal (BYA) på ca. 53.224 m2. 
Dette gjør saken spesiell da omsøkte justeringer blir forholdsvis små om man 
vurderer saken i en større sammenheng.  
 
Det er kun den nordlige delen av shippingutvidelsen (ca. 12 meter mot nord) som blir 
synlig fra øst og E18, da øvrige deler av bygg F har en høyere bygningsdel bak seg. 
Når byggets lengde mot øst er på ca. 385 meter, blir omsøkte 12 meter nokså 
beskjedent og anses etter rådmannens syn ikke for å påvirke omgivelsene i særlig 
grad.  
 
Omsøkte tekniske rom på bygg H vil, sett fra øst, plasseres foran shippingutvidelsen 
og vil derfor også smelte inn i byggets fasade for øvrig.  
 
En heving av bygg D og E på 0,3 meter og heving av bygg C på 0,7 meter fra 
opprinnelig godkjent gesimshøyde kan heller ikke vurderes som vesentlig i den store 
sammenheng. Det samme gjelder utvidelsen av bygg B. Disse endringene vil trolig 
ikke få merkbar innvirkning på omgivelsene, tatt i betraktning at denne delen av 
bygget opprinnelig har en gesimshøyde på 25 meter. Overskridelsen må på dette 
grunnlag regnes som beskjeden.   
 
På dette grunnlag er rådmannen av den oppfatning at hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjon innvilges for 
disse forhold.  
 
Vilkårene for å få innvilget dispensasjon etter pbl. § 19-2 er kumulative, det vil si at 
samtlige vilkår i bestemmelsen må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne 
innvilges. Det er altså ikke tilstrekkelig at hensynene bak regulerte 
høydebegrensninger ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å innvilge 
dispensasjon må i tillegg være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, 
det må altså foreligge en kvalifisert overvekt av fordeler for at dispensasjon skal 
kunne innvilges.  
 
Kommunen må altså foreta en interesseavveining der fordelene ved tiltaket må 
vurderes opp mot de konkrete ulempene. Det er i hovedsak de samfunnsmessige 
hensyn (allmenne interessene) av planfaglig og arealdisponeringsmessig karakter 
som her tillegges vekt, og som må avveies når fordeler og ulemper skal vurderes. 
 
Utvidelsen av bygg F (shippingdelen) begrunnes med at denne må økes i volum da 
det er behov for mer plass. Rådmannen kan se dette behovet men vurderer det i 
dispensasjonssammenheng som et noe tynt argument. Rådmannen mener dette 
burde vært forutsett på et tidligere tidspunkt. Som søker peker på er største delen av 
shippingbygget prosjektert lavere enn høydebegrensningen i bestemmelsesområde 
#5, følgelig har man mer å gå på innenfor dette området.  
 
Rådmannen har vanskelig for å se hvorfor man har strukket shippingdelen inn i 
bestemmelsesområde #4 når man fortsatt har areal til disposisjon innenfor 
høydebegrensningen i bestemmelsesområde #5.  
 
Det er heller ikke et ukjent fenomen at endringssøknader for tekniske oppbygg på tak 
innsendes etter at bygget i utgangspunktet er ferdig prosjektert og det er innvilget 
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rammetillatelse. Rådmannen mener dette er en uting. Rådmannen har forståelse for 
de funksjonelle og økonomiske fordelene ved å flytte teknisk rom for 
administrasjonen opp på taket, men også dette burde etter rådmannen syn vært 
forutsett langt tidligere. Fordelene knyttet til tiltaket kan heller ikke anses for å ivareta 
samfunnsmessige interesser i særlig grad. Tidlig planlegging av tekniske rom gir den 
fordelen at man får gode og funksjonelle løsninger som også er i tråd med gjeldende 
reguleringskrav. 
 
Søknaden om heving av bygg C, D og E er i hovedsak begrunnet med fordeler 
knyttet til mindre kapp av plater. Rådmannen mener disse fordelene ikke kan 
tillegges spesielt mye vekt i denne sammenheng. Rådmannen vurderer at denne 
problemstillingen burde vært forutsett på et tidligere tidspunkt slik at man hadde fått 
mulighet til å vurdere størrelsen på fasadeplatene i tråd med høydebegrensningen 
under prosjekteringen. Anførte fordeler kan heller ikke anses for å kunne ivareta 
overordnede samfunnsmessige interesser.  
 
Når det gjelder utvidelsen av bygg B så fattet kommunen delegert vedtak om endring 
av reguleringsplanen den 21.03.2017. Endringen innebar en utvidelse av 
bestemmelsesområde #5 med til sammen 6 meter (tre meter i sør og tre meter i 
nord).  
 

 
Kart utvidelse av bestemmelsesområde #5. 

 
Den nå omsøkte utvidelsen av bygg B medfører at bygg B vil strekke seg ytterligere 
0,47 meter ut over allerede godkjent utvidelse på tre meter. Rådmannen er forundret 
over at man ikke forutså dette da man søkte om reguleringsendring i mars 2017, og 
vurderer dette som uheldig. 
 
Rådmannen ser fordelene knyttet til å løse byggtekniske utfordringer, men vurderer 
likevel ikke dette som kvalifiserte fordeler i dispensasjonssammenheng. Rådmannen 
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mener man her må foreta ny prosjektering og finne løsninger som er i tråd med de 
begrensninger som følger av gjeldende regulering.  
 
Dette byggeprosjektet har siden gjeldende reguleringsplan ble vedtatt vært gjenstand 
for flere endringer, både mht. vei og atkomst, bestemmelsesområder for høyder, 
sykkelparkering, blågrønn faktor m.v. Rådmannen slutter seg til at endringene har 
forbedret prosjektet, men vurderer at den nå innsendte dispensasjonssøknaden er et 
klart tegn på svikt i forberedende arbeider og planlegging. Rådmannen mener 
behovet for endringer burde vært forutsett på et tidligere tidspunkt slik at det hadde 
blitt fanget opp allerede i opprinnelig reguleringsplan.  
 
Reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro næringspark ble vedtatt av kommunestyret 
25.05.2016, den er styrende i området og er av nyere dato. Formålet med denne er, 
som i alle planer, å skape langsiktighet, stabilitet og forutsigbar saksbehandling 
innenfor planområdet. Reguleringsplanen er et juridisk bindende dokument, som før 
den vedtas går gjennom omfattende demokratiske prosesser. En dispensasjon fra 
denne planen vil derfor alltid kunne bidra til å undergrave planens styringsverdi. 
 
Søknad om dispensasjon fra så ferske reguleringsplaner som i denne saken 
vurderes generelt som svært uheldig. Det var stort politisk fokus på byggets høyder 
da reguleringsplan for utvidelse av Vinterbro Næringspark var under behandling, og 
rådmannen vurderer at kommunen allerede har strukket seg langt på dette området.  
 
Rådmannen finner også grunn til å påpeke av område BN2 i reguleringsplanen, 
naboeiendommen gnr./bnr. 104/27, foreløpig ikke er bebygget. En dispensasjon i 
denne saken vil følgelig kunne skape presedensvirkninger i andre fremtidige saker 
innenfor samme planområde.  
 
Konklusjon: 
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er 
veiet opp mot de hensyn regulerte høydebegrensninger er ment å ivareta. 
 
Rådmannen mener at hensynene bak regulerte høydebegrensninger nok ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjoner innvilges i denne saken, men vurderer at 
det ikke foreligger en kvalifisert overvekt av fordeler som må veie tyngre enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
På dette grunnlag anbefaler rådmannen at HTM avslår søknaden med hjemmel i pbl. 
§ 19-2. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. forvaltningslovens 
kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
vedtaket ble meddelt partene.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at dispensasjon avslås: 
Ingen 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
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Alternativ innstilling:  

1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2 innvilger Hovedutvalg 
for teknikk og miljø (HTM) dispensasjon fra regulert kotehøyde 135 moh. 
innenfor bestemmelsesområde #4 for utvidelse av bygg F (shippingdelen) i 
retning nord. Gesims ny del bygg F vil få kotehøyde som resten av bygg F, 
følgelig 143 moh.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM dispensasjon 
fra regulert kotehøyde 135 moh. innenfor bestemmelsesområde #4 for 
tekniske rom på tak bygg H (administrasjonsbygget). Gesims tekniske rom 
vil få kotehøyde 138,8 moh.  

3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM dispensasjon 
fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde #6 for økt 
høyde på bygg D og E (lagerhallen). Gesims bygg D og E vil få kotehøyde 
143,3 moh. 

4. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM dispensasjon 
fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor bestemmelsesområde # 6 for økt 
høyde på bygg C (lagerhallen). Gesims bygg C vil få kotehøyde 143,7 
moh. 

5. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger HTM søknad om 
dispensasjon fra regulert kotehøyde 143 moh. innenfor 
bestemmelsesområde #6 for utvidelse av bygg B på 0,47 meter mot sør.  

 
 
HTM’s begrunnelse:  
Rådmannen mener at hensynene bak regulerte høydebegrensninger ikke vil bli 
vesentlig tilsidesatt ved at dispensasjoner innvilges fordi: (fyll inn) 
 
Følgende fordeler vurderes for å veie tyngre enn ulempene: (fyll inn) 
 
Kan vedtaket påklages? 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, jf. forvaltningslovens 
kap. VI og plan - og bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag 
vedtaket ble meddelt partene.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen ved at søknaden innvilges: 
Ingen 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


