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Gnr 104 bnr 36 - Kveldroveien 7 - Nybygg - Kontorbygg - Søknad 
om dispensasjon 

 
Saksbehandler: Silje Raad Saksnr.: 18/00251-14 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø            

 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 innvilger Hovedutvalg for teknikk 
og miljø (HTM) dispensasjon fra reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, N3, plan 
R-160 vedrørende maks tillatt møne- og gesimshøyde på gnr.104 bnr. 36 for nytt 
kontorbygg med gesimshøyde 14,9 meter målt fra laveste ferdig planert terreng.  I 
tillegg innvilges dispensasjon for teknisk takoppbygg med høyde inntil 3,4 meter over 
hovedgesims, minimum 3 meter inn fra hovedgesims.  
Begrunnelsen fremkommer av saksutredningen.  
 
Dispensasjon innvilges på følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2: 

1. Bygget senkes i terrenget slik at overkant gulv første etasje legges på samme 
kotehøyde som eksisterende bygning på eiendommen.  

2. Material- og fargebruk skal være dempet. Det tillates ikke signalfarger eller 
reflekterende materialer i ytterkledning eller tak. Utvendige farger og overflater 
skal godkjennes av bygningsmyndigheten og skal illustreres i fremtidig 
byggesøknad. 

 
Øvrige forutsetninger for detaljprosjekteringen: 

 Eiendommen ligger i gul og delvis i rød støysone. Før tiltaket 
detaljprosjekteres må det derfor innhentes en støyfaglig vurdering fra et 
fagkyndig foretak med kartlegging av behov for støydempingstiltak. 

 Det må innhentes samtykke fra arbeidstildsynet.  

 Det må utarbeides detaljert utomhusplan i medhold av reguleringsplanens § 2 
a) som skal sendes Akershus Fylkeskommune til uttalelse. Det skal legges 
vekt på landskapsmessige hensyn. 

 
Ås, 21.05.2018 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Etatsjef – Teknikk og miljø 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 
 
Vedlegg: 
1. Søknad om dispensasjon  
2. Avisutklipp 
3. Situasjonskart 
4. Fasade,- snitt,- illustrasjoner 
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Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: 
Samtlige dokumenter i saken 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Tiltakshaver Kveldroveien AS v/Dagfinn Lindberg 
Ansvarlig søker Arcasa Arkitekter AS v/Kristian Ødegaard 
 

Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Rådmannen mener at hensynene bak kravet om maks tillatt møne- og gesimshøyde 
på 13 meter, m/teknisk rom på inntil 2,5 meter ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges for oppføring av nytt kontorbygg med gesimshøyde 14,9 
meter med teknisk takoppbygg på 3,4 meter målt fra hovedgesims. Videre vurderes 
fordelene ved å oppføre kontorbygg med fire etasjer fremfor tre etasjer som klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at dispensasjon innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2, på 
følgende vilkår:  
 
Bygget senkes i terrenget slik at overkant gulv første etasje legges på samme 
kotehøyde som eksisterende bygning på eiendommen. 
 
Fakta i saken: 
Denne saken gjelder søknad om oppføring av nytt kontorbygg på gnr./bnr. 104/36 i 
Ås kommune.  
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Vinterbro Næringspark -N3, felt T1, 
plan R-160. Her tillates det oppført kontor,- lager- og industribygg. Butikker tillates 
ikke, jf. planens § 3 a). Maks tillatt møne- og gesimshøyde er 13 meter målt fra 
laveste ferdig planert terreng, jf. planens § 3 e). I tillegg tillates teknisk takoverbygg 
med høyde inntil 2,5 meter minimum 3 meter inn fra hovedgesims. Til sammen utgjør 
dette 15,5 meter.  
 
Eksisterende kontorbygg på eiendommen, som tidligere var Lidl’s 
administrasjonsbygg, ble godkjent 13.04.2005. Bygget har et samlet bebygd areal 
(BYA) på 685 m2 (6,5 %) og en gesimshøyde på 13,75 meter. Det ble altså innvilget 
dispensasjon for høydeoverskridelse på 0,75 meter.  
  
Nytt omsøkt kontorbygg er planlagt oppført syd for den eksisterende bygningen og 
med kortsiden mot E18. Bygget er trukket noe frem for å oppnå en variasjon i 
sammenstillingen av volumene mot E18. Bygget vil få et bebygd areal på ca. 700 m2 

og vil sammen med eksisterende bygg dermed utgjøre ca. 13 % BYA. Dagens 
løsning med parkering på terreng vil bli supplert med parkeringskjeller under 
nybygget med innkjøring fra nord.   
 
Bygget er utformet med 4 hovedetasjer og en inntrukket etasje for teknisk rom. 
Første etasje skal ha fellesfunksjoner som kantine og større møterom, med 
etasjehøyde 3,8 meter og kontoretasjer for øvrig vil bli på 3,5 meter. Gesimshøyden 
på hovedkroppen blir dermed ca. 14,9 meter. Heis føres opp til inntrukket etasje for 
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teknisk rom, og krever en høyde på ca. 4 meter (3,4 meter målt fra hovedgesims). 
Tiltaket er følgelig i strid med regulerte høydebestemmelser.  
  
I brev datert 02.05.2018 søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
overskridelse av maks tillatt møne- og gesimshøyde. Tiltaket for øvrig er ikke 
detaljprosjektert, byggesaken avventes derfor til det eventuelt innvilges dispensasjon.  
  
Naboer/gjenboere er varslet om dispensasjonssøknaden i medhold av pbl. §19-1 jf. 
21-3 andre ledd, og det er ikke innkommet merknader til søknaden. 
  
Begrunnelse for dispensasjonssøknaden:  
Søker viser til at bygningsvolumer er en følge av både høyde og grunnflate. 
Intensjonen med bestemmelsen, sammen med øvrige føringer i reguleringen, synes 
derfor å legge visse begrensninger for størrelsen på bygninger i området. Dette skal 
sikre at det ikke blir oppført for store og ruvende bygninger i området. 
 
Ved utarbeidelse av reguleringer hører det til god praksis å gjøre vurderinger av 
hvilket etasjeantall som skal legges til grunn for ulike formål, og gesimshøyder blir 
satt deretter. Kontorbruk inngår også i gjeldende formål. Søker presiserer at gesims 
på 13 meter var godt tilpasset utbygging med 4 kontoretasjer iht. gjeldende praksis 
på tidspunktet for stadfestelse av reguleringen.  
 
Dette illustreres tydelig ved at man har valgt nettopp 13 meter som maks høyde. For 
industri- og lagerbygg er det ifølge søker antakelig av mindre betydning om maks 
gesims hadde vært 12,5 meter eller sågar 12 meter. For kontorbygg får 
gesimshøydem imidlertid større innvirkning på etasjehøydene.  Basert på dette 
mener søker det dermed må legges til grunn at geimshøyden på 13 meter i 
reguleringsplanen har hatt som formål å tilrettelegge for 4 etasjers bygg i området.  
 
Søker peker på at mye har forandret seg siden eksisterende bygg ble oppført på 
eiendommen. Tekniske krav til bygninger har endret seg i betydelig grad siden 1998 
da reguleringen ble vedtatt. Dette gjelder ikke minst innskjerpende krav vedr. 
energibruk. Dette har bl.a. ført til behov for økt etasjehøyde i kontorbygg.  
 
I 1998 var det relativt vanlig med etasjehøyder på ca. 3 meter, mens det nå er 
vanligere med 3,5 – 3,7 meter. Etasjehøyden i det eksisterende bygget er ca. 3,3 
meter. Søker viser til en beskrivelse fra et annet prosjekt som redegjør for samme 
problemstilling (vedlegg 2). 
  
Regulert gesimshøyde på 13 meter åpnet for oppføring av fire etasjers bygg i 1998, 
noe eksisterende bygg er et eksempel på. Dette er imidlertid ikke lenger tilfellet. Et 
kontorbygg på 4 etasjer i dag, tilpasset dagens tekniske løsninger gir behov for en 
gesimshøyde på anslagsvis 14,9 meter. I tillegg skal det etableres teknisk rom på 
taket med heis som krever minimums høyde på 4 meter for å tilrettelegge for service 
og vedlikehold.  
  
Søker vektlegger også at det planlagte nybygget har et lite fotavtrykk sammenlignet 
med nabobyggene i vest. Volumet vil følgelig fremstå som nettere enn det som er 
vanlig ellers i området, inkludert nettstasjonen som ligger i syd og som etter søkers 
syn fremstår som et fremmedelement i området.   
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Søker viser også til at eiendommen i Kveldroveien 7 ligger relativt lavt i terrenget. 
Koter for gesims vil av denne grunn ligge lavere enn gesimsene på nabobebyggelsen 
i vest og tiltaket vil heller ikke få innvirkning på oppfattelsen av overordnede 
landskapsdrag.   
  
Sett fra både E18 og ikke minst fra bebyggelsen på østsiden av dalen vil det 
planlagte nybygget ifølge søker innebære at området som helhet fremstår med et 
mer mangfoldig uttrykk og med større andeler åpne fasader.  
Sett fra Kveldroveien på nedsiden av tomten vil helheten av eksisterende bygg og 
planlagt nybygg ifølge søker fremstå med en vekslende rytme av bygningsvolumer 
og med en viss variasjon i høyder.   
  
Selv om høyder isolert sett er noe høyere enn det reguleringen åpner for er det ifølge 
søker vanskelig å se at det er forhold ved størrelsen på det planlagte nybygget som 
berører vesentlige problemstillinger knyttet til omfanget av bygningsvolumer. 
 
Sammen med eksisterende bygg vil tiltaket utgjøre ca. 13 % BYA. Dette er godt 
under maks begrensningen på 35 %. Søker viser til at det er viktig å prioritere 
utbygging på tomteareal som allerede er avsatt til utbygging og hvor det ligger godt til 
rette for det. Dette bidrar til å redusere utbyggingspress på andre ubebygde arealer i 
kommunen. Tomter i sentrale strøk bør gis en passende utnyttelse som ikke er for 
lav.  
  
Nytt distribusjonslager for Rema 1000 er under oppføring vest for omsøkt eiendom. 
Dette tiltaket har en høyde på ca. 25 meter og som dermed ligger betydelig over den 
omsøkte dispensasjonen for gnr./bnr. 104/36. Overskridelsen av regulerte høyder for 
104/36 er relativt begrenset, og søker mener det ikke vil være formålstjenlig 
ressursbruk å sikre dette gjennom igangsetting av en planprosess.    
 
I tillegg til ovennevnte presiserer søker også at tiltaket skal dekke behovet for større 
arealer for eksisterende leietakere og virksomheter, det vil derfor være synd dersom 
manglende forutsigbarhet og fleksibilitet medfører at disse søker seg til andre steder.   
 
Etter dette vurderer søker at hensynene bak høydebegrensningene i planen ikke vil 
bli satt vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjon innvilges i denne saken.    
  
Videre vurderer søker at fordelene knyttet til oppføring av et 4 etasjers bygg fremfor 3 
etasjers bygg som planen legger opp til i lys av nye tekniske krav, er avgjørende. 
Søker kan ikke se at det foreligger ulemper som veier tyngre enn disse fordelene.  
 
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.»  
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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.   
 
Først peker rådmannen på at eksisterende og ny bebyggelse vil få en samlet 
utnyttelsesgrad på ca. 13 %, som er godt under makskravet på 35 % i gjeldende 
regulering. I utgangspunktet mener rådmannen dette er et formildende moment i 
vurderingen. Imidlertid må man ta i betraktning at det vil kunne bli aktuelt med 
ytterligere utvidelser i fremtiden. Så lenge slike utvidelser er i tråd med regulerte 
bestemmelser om utnyttelsesgrad og høyder er det svært sannsynlig at disse 
tiltakene vil måtte godkjennes.  
 
Dersom eiendommen utvikles med en utnyttelsesgrad på 35 %, i tillegg til høyder 
som overskrider reguleringsbestemmelsene, legger man opp til større press på 
eiendommen enn reguleringsplanen i utgangspunktet la opp til. Dette er heller ikke i 
tråd overordnede føringer om at kontorvirksomhet og annen aktivitet som genererer 
økt biltrafikk bør lokaliseres i tilknytning til kollektivknutepunkter som Ski eller Ås.  
 
Likevel finner rådmannen grunn til å vektlegge at omsøkt eiendom ligger i et område 
med et stort omfang av høye og omfangsrike kontor- og industribygg som har 
medført vesentlige terrenginngrep opp gjennom årene. Store deler av opprinnelig 
reguleringsplan er i tillegg overlappet av nyere planer som åpner for økning både i 
utnyttelsesgrad og høyder. Blant annet åpnes det for inntil 60 % utnyttelse på 
eiendommen gnr./bnr. 104/50 hvor nytt distribusjonslager for Rema1000 nå er under 
oppføring. Bygget plasseres på kote 117,2 med en øvre gesimshøyde på kote 146.  
 
Sentrallageret på gnr./bnr. 104/26 som nå benyttes av Rema1000, har en 
gesimshøyde på 14,7 meter. Sentrallageret ligger imidlertid høyere i terrenget, 
gesims på omsøkt bygg vil derfor likevel få lavere kotehøyde enn dette bygget. 
Gesims for teknisk rom vil ligge på tilnærmet samme kote som eksisterende 
sentrallager. Rådmannen slutter seg derfor til at terrengets beskaffenhet, med 
helning mot øst og E18, medfører at tiltaket ikke vil få negativ innvirkning på 
eksisterende landskapsdrag.  
 
Ovenfor nevnte sentrallager er, sammen med omsøkt eiendom, den eneste 
gjenstående eiendommen innenfor reguleringsplan Vinterbro Næringspark – N3, plan 
R-160. Tomta har en utnyttelse på ca. 34 % og er dermed tilnærmet fullt utnyttet iht. 
gjeldende bestemmelser. Det er følgelig lite trolig at det vil komme nye byggetiltak på 
denne eiendommen uten at det i forkant gjennomføres reguleringsendring. 
Rådmannen er derfor av den oppfatning at en dispensasjon i denne konkrete saken 
ikke vil medføre presedensvirkninger for fremtidige byggetiltak innenfor samme 
planområde. I tillegg presiserer rådmannen at terrengets beskaffenhet i området gjør 
at hver sak må behandles helt konkret. Selv om det eventuelt innvilges dispensasjon 
i denne saken vil dette ikke automatisk medføre at dispensasjoner må innvilges også 
ellers i området.  
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Rådmannen slutter seg også til at regulerte høydebegrensninger nok har vært 
tilpasset datidens krav til etasjehøyder for kontorbygg. På slutten av 90-tallet var det 
uproblematisk å oppføre kontorbygg med fire etasjer med 13 meters gesimshøyde, 
dette er eksisterende bygning på eiendommen et godt eksempel på. Tekniske krav til 
byggverk har endret seg siden da, og rådmannen mener man bør ta hensyn til dette 
ved behandling av dispensasjonssøknader.  
 
Likevel bør kommunen påse at byggets høyde og eksteriør tilpasses terrenget og 
eksisterende bebyggelse i området på en god måte.  
Rådmannen slutter seg til at tiltaket på grunn at terrenget og bygningene rundt ikke 
vil få negativ innvirkning på områdets helhetsinntrykk, verken sett fra bebyggelsen på 
østsiden eller fra E18. Rådmannen finner at tiltaket i stedet vil bidra til en fornyelse 
av området i tråd med tidens utvikling og skape et mer moderne uttrykk enn 
eiendommen gjør i dag.  
 
Hensynet til områdetilpasning er godt ivaretatt og tiltakets høyder vil etter 
rådmannens syn ikke skape reduserte sol- og utsiktsforhold for naboeiendommene.  
 
Rådmannen ser også fordelene ved å tilpasse bygget til nyere tekniske krav til 
etasjehøyder, selv om dette går på bekostning av regulerte høydebegrensninger. 
Rådmannen kan ikke se at det foreligger ulemper knyttet til eksempelvis tap av lys 
eller utsikt som må medføre at disse fordelene får svekket betydning. Kontordelen i 
sentrallageret på baksiden ligger så langt nord at den ikke vil bli berørt at tiltaket.  
 
Innsendte profiler viser at terrenget skal heves rundt omsøkt bygg for å oppnå en 
bedre tilpasning og overgang til terrenget i syd som ligger noe høyere. Dette er også 
gjort for å skape en bedre overgang til parkeringskjelleren. Rådmannen anser ikke 
denne løsningen som hensiktsmessig og mener derfor det bør settes som vilkår for 
en eventuell dispensasjon at bygget senkes ytterligere i terrenget slik at overkant 
gulv første etasje får tilsvarende kotehøyde som eksisterende bygning på 
eiendommen Dette vil etter rådmannens syn skape en bedre tilpasning til dagens 
bygningsmasse og medføre mindre fyllinger mot sør. Rådmannen vurderer at et slikt 
vilkår står i saklig sammenheng med tillatelsen, og vil ikke være urimelig tyngende. 
At bygget senkes anses som et fornuftig kompenserende tiltak for overskridelsen av 
gesimshøyde. 
 
Konklusjon:  
Rådmannen har foretatt en helhetsvurdering der ansvarlig søkers begrunnelse er 
veiet opp mot de hensyn bestemmelsen er ment å ivareta.  
 Rådmannen mener at hensynene bak kravet om maks tillatt møne- og gesimshøyde 
på 13 meter, m/teknisk rom på inntil 2,5 meter ikke vil bli vesentlig tilsidesatt ved at 
dispensasjon innvilges i denne saken. Videre vurderes fordelene ved å oppføre 
kontorbygg med fire etasjer fremfor tre etasjer som klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering.  
 
Vilkårene for å kunne gi dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
 
Økonomiske konsekvenser ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
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Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 
 
 

 
Alternativ innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 avslår Hovedutvalg for teknikk og 
miljø (HTM) søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Vinterbro Næringspark, 
N3, plan R-160 vedrørende maks tillatt møne- og gesimshøyde på gnr.104 bnr. 36 
for nytt kontorbygg med gesimshøyde 14,9 meter og teknisk takoverbygg på 3,4 
meter målt fra hovedgesims.  
 
HTM’s begrunnelse: 
HTM vurderer at hensynene bak regulerte høydebegrensninger vil bli vesentlig 
tilsidesatt fordi: (fyll inn) 
 
Og/eller:  
 
Følgende ulemper anses for å veie tyngre enn anførte fordeler: (fyll inn) 
 
Økonomiske konsekvenser ved at dispensasjon innvilges: 
Ingen 
 
Klagerettigheter: 
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jf. forvaltningslovens kap. VI og plan - og 
bygningsloven § 1-9. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag brevet kom frem til 
den påførte adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.  
  
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket. Den skal være 
undertegnet, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og 
de grunner man vil anføre for klagen. Forvaltningsloven § 18 gir partene rett til å se 
sakens dokumenter, dersom ikke annet følger av § 19.  
  
Ikrafttredelse av vedtaket:  
Umiddelbart 
 
 


