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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato
13/05957-8 Inger Torild Hågensen 09.01.2014

Gnr 104 Bnr 46 - Nygård Næringspark - Oppføring av næringsbygg -
Dispensasjon

Vi har mottatt søknad om rammetillatelse og dispensasjon for oppføring av
næringsbygg på gnr 104 bnr 46, Nygård næringspark, Kveldroveien i Ås kommune.

Det søkes om dispensasjon fra bestemmelsenes § 3.1 i Reguleringsplan for Nygård
Næringspark, R-273, vedtatt 18.10.12, for utsalg for Møbelringen:

«Bebyggelsen:
Innenfor området kan det oppføres bygninger for industri og lager samt forretning for
plasskrevende varehandel.»
Plasskrevende varehandel er ikke definert i reguleringsbestemmelsen, men er i
Fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur, definert som: salg av
biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og
salg fra planteskoler/hagesentre.

Bygningen skal ha utsalg for «Møbelringen» og «Jula».

Eiendommen har et areal på 54 474 m2. På eiendommen er det søkt om og godkjent
ytterligere to bygninger, et for Coop OBS! Bygg og et for Plantasjen, med et bebygd
areal til sammen på 17 871 m2. Det omsøkte tiltaket har et bebygd areal på
3 085 m2.

Søknaden, søknad om dispensasjon og reguleringsbestemmelsene legges ved.

Søknaden er nabovarslet, det er ikke innkommet merknader.
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Dere må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.
Kommunen kan i særlige tilfelle, på anmodning, forlenge fristen før denne er utløpt.
Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter,
medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta
hensyn til uttalelse som kommer inn senere, jfr. pbl. § 21 -5.

Kopi av dette brev sendes ansvarlig søker til orientering.

Med hilsen

Arnt Øybekk Inger Torild Hågensen
Teknikk og miljøsjef Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Saksnr 13_05957 Søknad om dispensasjon
Saksnr 13_05957 Redegjørelse vedr Jula
13-05957-1 Gnr104 Bnr46 Søknad om Rammetillatelse
Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Nygård
næringspark - R-272
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