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SAK:   NYBYGG FOR KONTOR / SØKNAD OM SEPARAT DISPENSASJON  

På vegne av Kveldroveien AS planlegges det oppført et nytt kontorbygg på eiendommen i 
Kveldroveien 7, gnr. 104 bnr. 136. Prosjektet som er utformet krever dispensasjon for over-
skridelse av regulerte maks høyder.  

Etter avtale med kommunen legges det opp til en trinnvis prosess hvor søknad om dispen-
sasjon utenom byggesak behandles først. Deretter tas det sikte på innsendelse av søknad om 
rammetillatelse for byggetiltak/nybygg.  

Flyfoto med markering av tomt.  



Plangrunnlag 

Eiendommen omfattes av en eldre regulering fra 1998 for Vinterbro Næringsområde N 3. 
Tomten ligger innenfor delfelt T1 i planen.  

Kopi av originalt reguleringskart. Nord er mot høyre. 

 

Dispensasjonsforholdet i saken gjelder reguleringsbestemmelse § 3. e:  

 

 

 

 

 

Reguleringskart for tomten og omgivelser lastet ned fra kommunens nettside.  



Forhåndskonferanse 

Det ble avholdt forhåndskonferanse i saken den 06.02.2018, se referat med arkivnr. 18/00251.  

På bakgrunn av kommunens vurderinger utarbeidet tiltakshaver et redusert prosjekt, og dette 
ble presentert i et nytt møte med kommunen den 05.04.  

Prosjektet som er vist i søknaden er i store trekk identisk med det prosjektet som ble diskutert 
med kommunen i det siste møtet. 

 

Nabovarsling 

Nabovarsling ble gjennomført i perioden 13.-27.04.2018. Det er ikke mottatt bemerkninger i 
saken. Komplett nabovarsel følger vedlagt.  

Tiltakshaver har allikevel ved en nærmere vurdering funnet mulighet for å redusere maks 
gesims noe. I nabovarsel var maks gesims lagt til grunn med 15,5 m, og dette er nå redusert til 
14,9 m.  Dette er oppnådd ved å redusere høyde i 1. etg. fra 4,0 til 3,8 m og med noe lavere 
oppkant på tak tak.   

 

Dagens situasjon 

Eiendommen utgjør ca. 10663,7 m2 og er bebygget med et kontorbygg i 4 etasjer og et opp-
bygg for teknisk anlegg. Fotavtrykket av bygningen har et areal på ca. 700 m2, og dette 
tilsvarer et bebygget areal på %-BYA= ca. 6,5 %.  

Skråfoto av eksisterende situasjon fra sydøst.  

 

Den største delen av tomta er flat og her er det anlagt et fast asfaltdekke for parkering. Det er 
relativt stor høydeforskjell mot tilstøtende eiendommer i øst, syd og vest, og overganger er 
opparbeidet med grønne skråninger.  

 

Prosjektbeskrivelse  

Det nye kontorbygget er planlagt oppført syd for den eksisterende bygningen. Bygget er orien-
tert med kortsiden mot E18 og trukket noe frem for å oppnå en variasjon i sammenstillingen av 
volumene mot E18 i øst uten lange og monotone fasader. Plasseringen gir en god underdeling 
av utearealene med mulighet for atskilte atkomstsoner for det eksisterende og for nybygget. 

Bygget er utformet med 4 hovedetasjer og en inntrukket etasje for teknisk rom. 1.etasje med 
fellesfunksjoner som kantine og større møterom har en høyde på 3,8 m og kontoretasjer for 



øvrig 3,5 m. Gesimshøyden er dermed ca. 14,9 m. Heis føres opp til inntrukket etasje, og 
krever en høyde på ca. 4 m. Det gir maks mønehøyde lik 18,3 m. 

 

Det er valgt å heve nivået for atkomstsonen til bygget for å oppnå en bedre tilpasning og 
overgang til terrenget i syd som ligger høyere. Større deler av tomten ble gravd ut og planert 
ved utbyggingen av det eksisterende kontorbygget, og den løsningen som er valgt gir en 
tilbakeføring til en mer «naturlig» terrengsituasjon. 

 

Illustrasjon av planlagt utbygging sett fra sydøst. 

Fasader er tenkt utformet med et moderne uttrykk med stort innslag av glass. Prosjektet vil 
bidra til større differensiering av bygningsmassen i næringsparken som ellers er dominert av 
mange store og lukkede volumer. Ikke minst i den mørke årstid vil prosjektet med sin åpne 
karakter lyse opp for veifarende langs E18.  

Nybygget har en grunnflate på ca. 700 m2 og et samlet kontorareal i underkant av 3000 m2. 
Det gir rom for opp imot 150 arbeidsplasser. Dagens løsning med parkering på terreng vil bli 
supplert med en p.kjeller under nybygget med innkjøring fra nord.  

 
 
Søknad om dispensasjon / redegjørelse 
 
Søknad om dispensasjon gjelder overskridelse av regulerte høyder som fastlagt i reg. bestem-
melse § 3 e, altså maks gesims 13 m og med tillegg av inntrukket teknisk etasje med høyde 
på 2,5 m. 

Sett i sammenheng med angitt maks grad av utnytting som er satt til %-BYA = 35 % (felt T1) 
innebærer begrensningen i høyde en viss begrensning for omfanget av bygningsvolumer som 
tillates oppført i området. Virkningen av bygningsvolumer er naturligvis en følge av både høy-
de og utstrekning, altså grunnflate. Intensjonen i den nevnte bestemmelsen ovenfor sammen 



med øvrige føringer i reguleringen synes derfor å være å legge visse begrensninger for størr-
elsen på bygninger i området. Dette sikret at det ikke blir oppført for store og ruvende, lukkede 
lager og industribygg.  

Ved utarbeidelse av reguleringer hører det til god praksis å gjøre vurderinger av hvilket etasje-
antall som skal legges til grunn for ulike formål, og gesimshøyder blir satt deretter. Kontorbruk 
inngår også i gjeldende formål. Maks gesims på 13 m var godt tilpasset utbygging med 4 kon-
toretasjer iht. gjeldende praksis på tidspunktet for stadfestelse av reguleringen (se også 
nedenfor). 

Når det gjelder fastlagt høyde, altså 13 m, er det for øvrig en mye sterkere kobling mellom 
antall etasjer og kontorbruk enn det som er tilfelle for øvrige formål altså industri og lager. For 
disse formål ville det antakelig vært av mindre betydning om maks gesims hadde vært 12,5 m 
eller sågar 12 m. For kontorformål ville det imidlertid hatt store konsekvenser i og med at 
etasjeantall hadde måtte reduseres fra 4 til 3 etasjer.  

Det er dermed god grunn til å anta at det også ligger et intensjon i reguleringen om å åpne for 
utbygging av kontor i 4 etasjer i området.  

 

Våre argumenter for innvilgelse av dispensasjon er som følger:  

 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 gjengs med etasjehøyder på 
drøyt 3 m, mens det nå er vanligere med 3,5 – 3,7 m. Etasjehøyden i det eksisterende 
bygget er ca. 3,3 m. (Vedlagt følger kopi av en beskrivelse fra et annet prosjekt som 
redegjør for samme problemstilling).  

 
 Maks regulert gesimshøyde, altså 13 m, åpnet i 1998 for å oppføre kontorbygg i 4 etasjer 

og den eksisterende bygningen er et eksempel på dette. Et bygg tilpasset dagens tekniske 
løsninger og krav og med en med en høy førsteetasje for fellesfunksjoner gir behov for en 
gesimshøyde på anslagsvis 14,9 m. Det er ca. 15 % høyere enn regulert gesims.  

 
 Teknisk rom er planlagt plassert på tak som en inntrukket etasje med et begrenset areal. 

Heis er ført opp til teknisk rom for å sikre gode rammer for service og vedlikehold, og det 
det innebærer av utskiftning av også større tekniske komponenter. Standard krav til 
overhøyde i heis medfører at topp heis ligger ca. 4,0 m over nivå for siste stopp.  

 
 Oppfyllelse av intensjonen i gjeldende regulering om mulighet for oppføring av kontorbygg 

i 4 etasjer tilsier at gesimshøyder blir noe økt utover fastlagte høyder i § 3e.   
 
 Det planlagte nybygget har et lite fotavtrykk sammenlignet med nabobyggene i vest. Selv 

om høyden er økt noe utover 13 m er det samlede volumet betydelig mindre enn det som 
er typisk for nabobebyggelsen. Skalaen på det det planlagte prosjektet er heller nettere en 



det som er gjengs for området til tross for en mindre overskridelse av høyder. Det gjelder 
også sett opp imot den store nettstasjonen som ligger i syd og som fremstår som et 
fremmedelement i området.  

 
 Eiendommen i Kveldroveien 7 ligger relativt langt ned i skråningen som strekker seg fra 

E18 og videre mot vest. De kotehøydene som er foreslått ligger lavere enn kotene for 
gesimshøydene på nabobebyggelsen i vest, og det er ingen ting ved prosjektet som 
innvirker på oppfattelsen av overordnede landskapsdrag.  

 
 Sett fra både E18 og ikke minst fra bebyggelsen på østsiden av dalen vil det planlagte ny-

bygget innebære at området som helhet fremstår med et mer mangfoldig uttrykk og med 
større andeler åpne fasader. Sett fra Kveldroveien rett på nedsiden av tomten vil helheten 
av eksisterende bygg og planlagt nybygg 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 vanskelig å 

se at det er forhold ved størrelsen på det planlagte nybygget som berører vesentlige 
problemstillinger knyttet til begrensning av omfanget av (lukkede) bygningsvolumer, jf. 
beskrivelse av intensjoner i gjeldende regulering ovenfor. 



 
Vi nevner også følgende:  
 
 Nybygget er planlagt i sammenheng med det eksisterende og skal først og fremst dekke 

behovet for større arealer for eksisterende leietakere og virksomheter. Det ville være synd 
dersom manglende forutsigbarhet og fleksibilitet medfører at disse søker seg til andre 
steder.  

 
 Det eksisterende bygget utgjør kun en mindre del av regulert utnyttelse på tomta. (Ca. 6 % 

innenfor taket på maks BYA= 35%.). Selv med nybygget vil totalutnyttelsen ligge godt 
under det taket som er satt i reguleringen. 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. 

 
 Tomten er i sin helhet gravd ut og planert, og det er til dels høye skråninger og skjæringer 

mot nabotomter. Det planlagte prosjektet er tenkt plassert på en ny grønn voll noe høyere i 
terrenget enn det eksisterende bygget. Dette vil gi bedre terrengoverganger i syd og 
høyder som i større grad gjenspeiler et tidligere «naturlig» terreng.  

 
 Kveldroveien stiger langs eiendommen fra syd mot nord og dagens atkomst er plassert i 

nord hvor dette gir gode (ikke for bratte!) stigningsforhold for innkjøringen. Atkomst til 
nybygget vil dermed passere langs det eksisterende bygget. Ut ifra dette er det kun kontor-
bruk som vil være aktuelt som utbyggingsformål for resttomten. Lager eller industriformål 
er ikke aktuelt på grunn av det det innebærer av trafikk med tunge  
 

 Mange virksomheter i området har en viss grad av utelagring i randsonene av sine tomter, 
og dette fremstår til dels som litt rufsete. Den foreslåtte utbyggingen i Kveldroveien 
innebærer at det ikke vil være aktuelt med utelagring på denne delen av tomten.   
 

 Det er under bygging et nytt større lagerbygg for Rema lenger vest i området. Dette har en 
høyde som anslås til ca. 25 m og som dermed ligger betydelig over den omsøkte 
dispensasjonen for Kveldroveien 7. Overskridelsen av regulerte høyder for Kveldroveien er 
relativt begrenset, og det fremstår som lite formålstjenlig ressursbruk å sikre dette gjennom 
igangsetting av en planprosess  

 
 Prosjektet har ingen negative konsekvenser for helse, miljø eller sikkerhet.  
 
 

Oppriss mot vest sett fra Kveldroveien.  
 

Nærmere om dispensasjonsvurderingen 

Vilkår for innvilgelse av dispensasjon fremgår av plan- og bygningslovens § 19-2 og lyder som 
følger:  

”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 foreslåtte tiltaket innebærer kun en begrenset overskridelse av regulerte høyder, og det 
foreslåtte volumet har et mindre omfang enn mange andre lagerbygg i næringsparken. Hen-
synene bak planen vil ikke bli satt vesentlig til side ved realisering av det foreslåtte prosjektet.  

 

Fordelene er at noe større høyde gir et godt utgangspunkt for å oppføre et kontorbygg i 4 
etasjer tilsvarende det som lå som en forutsetning i reguleringen da den ble stadfestet i 1998. 
Det gir en god og balansert utnyttelse av arealressursene for en så vidt sentralt beliggende 
tomt og er i tråd med intensjonen i plan- og bygningsloven om bærekraftig arealutnyttelse. 

Det kan ikke sees å være noen ulemper ved tiltaket. 

 

Vi kan ikke se at det er bestemmelser eller hensyn bak disse som blir tilsidesatt gjennom inn-
vilgelse av dispensasjon, og etter vår vurdering er det utelukkende fordeler knyttet til 
gjennomføring av tiltaket. Fordelene er dermed klart større enn ulempene. 

 

Vi ber derfor om at dispensasjon innvilges.  

 

Avslutning 

Dersom det er spørsmål i saken kan undertegnede kontaktes. 

 

Med vennlig hilsen 
Arcasa Arkitekter AS 

 

Kristian Ødegaard 

 

 

Kopi :  Kveldroveien AS v.  Dagfinn Lindeberg (dli@ilc-construction.no) 

 

Vedl.:   Illustrasjoner 

  Situasjonsplan 

  Komplett nabovarsling 

Dokumentasjon problemstilling etasjehøyder kontor - prosjekteksempel 

 

 

 

 

 

 

 


