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Gnr 104 bnr 46 - Nygård Næringspark - Nybygg - Jula og Møbelringen

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 13/05957-9
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 27.02.2014

Rådmannens innstilling:
1. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens §

19-2 dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan (R-272) vedrørende formålet
plasskrevende varehandel for etablering av Møbelringen

2. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens §
20-1 rammetillatelse for de anmeldte byggeplaner på gnr 104 bnr 46,
Kveldroveien, vist på tegninger og situasjonskart datert 11.11.2013.

3. Hovedutvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens §
22-3 ansvarsrett til Astrup og Hellern AS i de oppgitte funksjoner.

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Vedlegg:
Vedlegg 2. Søknad om dispensasjon , Vedlegg 3. Redegjørelse av Julas virksomhet,
Vedlegg 4. Rådmannens brev til Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo
og Akershus., Vedlegg 1. Søknad om rammetillatelse med tegninger og
redegjørelse.pdf

Vedtak i saken sendes til:
Arkitektene Astrup og Hellern AS, Pb. 6734 St. Olavs plass, 0130 OSLO
Nygård Næringspark Øst AS v/ Coop Norge Eiendom AS, Postboks 128, 1530
MOSS

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Saken gjelder søknad om oppføring av varehus for utsalg i to etasjer på gnr 104 bnr
46, Kveldroveien. I 1. etasje skal det være utsalg for Jula og i underetasjen skal det
være utsalg for Møbelringen. Det søkes om dispensasjon for utsalg for Møbelringen,
da dette ikke kommer inn under betegnelsen plasskrevende varehandel.

Fakta i saken:
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Eiendommen omfattetes av reguleringsplan for Nygård Næringspark (R-272), vedtatt
av kommunestyret 18.10.12, hvor den er avsatt til forretning, kontor, industri og
grønnstruktur.
På eiendommen er det tidligere godkjent to bygninger, utsalg for Plantasjen og utsalg
og Coop Obs! Bygg.
Arkitektene Astrup og Hellern AS søker på vegne av Nygård Næringspark Øst AS
v/Coop Norge Eiendom AS om rammetillatelse for oppføring av et tredje bygg på
eiendommen. Det søkes samtidig om dispensasjon for at Møbelringen skal ha utsalg
av sine varer i underetasjen i bygget.
Søker viser til at Jula er definert som et byggvarehus av Statistisk Sentralbyrå etter
bransjekode 47.521. Slik er Jula også definer i Sverige. Se vedlegg .
Eiendommen har et areal på 54 474 m2. Det omsøkte bygget har et bebygd areal
(BYA) på 3 085 m2. Eiendommen får dermed et samlet BYA på 41 %.

Rådmannen har, i brev av 09.01.14, bedt Akershus fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å fatte en avgjørelse eller avgi uttalelse innen
4 uker fra oversendelse. Det er ikke innkommet svar verken fra Akershus
fylkeskommune eller Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i.h.t. plan- og bygningslovens § 21-3.
Det er ikke innkommet merknader fra naboer og gjenboere.

Redegjørelse fra søker:
Det er utarbeidet en bebyggelsesplan for eiendommen som også omfatter
bygg for Plantasjen og Coop OBS! Bygg. Denne legges til grunn for denne
søknaden.

Området og bebyggelsen utformes i henhold til krav om universell utforming.
Tilgjengelighet for orienterings- og bevegelseshemmede løses iht. TEK 10, samt til
rundskriv T-5/99 B ”Tilgjengelighet for alle”.

Bygget plasseres nordøst på eiendommen mellom atkomstveier, inngangstorg og
planlagt parkeringsareal. Det legges vekt på at gangaksene til inngangspartiene
henger sammen for å oppnå gode gangakser mellom byggene. Det tilrettelegges
gode gangakser fra kollektive transportmidler. Den overordnete planstrukturen skal
bidra til et helhetlig god løsning for kollektivbrukere og gående. Plasseringen gjør at
store parkeringsarealer på øvre nivå omkranses av bygg på tre sider og vil oppfattes
som et felles torg/område for alle virksomhetene på eiendommen. Det planlagte
bygget vil også i stor grad bidra til å skjerme parkerings- og manøvreringsarealene
på øvre nivå.

Anlegget vil få relativt store åpne plasser med faste dekker. Derfor er det lagt vekt på
en grønn innramming av tomten/byggeområdet. Innrammingen vil bestå av busker og
trær i henhold til forslag til beplantningsplan. Rundt anlegget vil det bli benyttet
stedegne arter mens det inn i anlegget vil bli benyttetarter og sorter med varierende
opphav. I overgang mellom belagte flater og parkmessige flater etableres presise
grøfter for en distinkt overgang samt for å ivareta flateavrenning. Se vedlegg .

Søknad om dispensasjon:
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Det søkes om dispensasjon for etablering av møbelutsalg for Møbelringen i Nygård
Næringspark.
Møbelringen skiller seg fra andre møbelvarehus ved å selge primært møbler.
Virksomheten er en tradisjonell møbelforretning som i svært liten grad har utviklet
småvarekonsept. I følge driverne av Møbelringen er kun ca. 5 % av omsetningen
småvarer som puter, bilder, vaser, duker og lys. Ca. 95 % av omsetningen omfatter
store, tyngre varer som salongmøblement, stoler, spisestuemøblement, skap, senger
mv. Møbelutstilling er arealkrevende og omsetning på ca. kr 10 000/m2 ligger på nivå
med varehus for plasskrevende varegrupper. Behovet for parkeringsplasser er godt
ivaretatt. Utsalget vil generere lite trafikk i forhold til virksomhetens areal og mindre
trafikk enn de virksomheter som er under etablering på området.
Søker skriver videre at plasskrevende varehandel passer generelt dårlig inn i
sentrums- og tettstedsområdet. Det bidrar i liten grad til et vitalt og hyggelig tettsted.
Søker skriver om at det i dag arbeides med nye overordnede rammer for etablering
av handel i Akershus (regional plan).
Fylkeskommunen har undersøkt lokaliseringspreferansene, og ser at enkelte
lokaliseringer i Akershus betraktes som særlig egnede, sett fra bedriftenes ståsted.
Dette er områder som kan kombinere sentrumsnærhet med nærhet til viktige
transportårer. Slike områder er blant annet: nær Ski sentrum med tilknytning til E6,
E18 og jernbane. Fylkeskommunen har registrert at disse områdene omfatter
detaljhandel mer enn de varegruppene som beskrives i nåværende fylkesdelplan.
Det er særlig fire former for varehandel som er samlet på lokalitetene, blant annet
møbelvarehus.
Nygårdskrysset utgjør et av syv områder som vurderes å være potensielle
strategiske avlastningsområder for framtidas storhandel i Akershus.

Oppsummert begrunnes søknaden med:
Virksomheten er arealkrevende og lite arealeffektiv
Virksomheten er lite besøksintensiv
Virksomheten er bilbasert, men genererer mindre trafikk enn virksomheter
innenfor dagens reguleringsformål
Virksomheten generer lite trafikk i forhold til salgs/utstillingsareal
Virksomheten har lavere parkeringsbehov enn sammenlignbar handelsvirksomhet
Virksomheten krever god tilgjengelighet for varelevering med store
trailere/vogntog
Virksomhet av denne karakter med innadvendt aktivitet og krav til store arealer
bør ikke etableres innenfor kommunens sentrumsområder
Området har middels god lokal kollektiv tilgjengelighet
Virksomheten representerer ca. 30 nye arbeidsplasser

Ved dispensasjonssøknaden er det vedlagt et notat fra Vista Analyse, hvor det
redegjøres for Møbelringens konsept sett i relasjon til de planmessige rammevilkår i
Akershus generelt og for Nygårdskrysset spesielt. Se vedlegg .

Vurdering:
I reguleringsbestemmelsenes § 3.1 står det: Innenfor området kan det oppføres
bygninger for industri og lager samt forretning for plasskrevende varehandel

Tiltaket vil føre til at reguleringsbestemmelsenes § 3.1, angående plasskrevende
varehandel ikke overholdes. Tiltaket vil følgelig være i strid med reguleringsplanen,
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og etter plan- og bygningsloven er denne bindende. Tiltaket må derfor ha
dispensasjon etter § 19-2 i plan og bygningsloven, og etter denne bestemmelsen kan
det gis dispensasjon hvis ikke hensynene bak bestemmelsene detdispenseres 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.
I reguleringsbestemmelsene er plasskrevende varehandel ikke definert, men i
fylkesplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur er dette definert som
utsalg av motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer og
salg fra planteskoler/hagesentre. Møbler er ikke definert inn i denne kategorien varer.

Hensikten bak bestemmelsene er at det ikke skal drives detaljhandel på
eiendommen. Varene, møblene, krever stor plass for å vises fram for publikum.
Søker skriver blant annet at Møbelringen er en av de møbelforretningene som har
minst utvalg av småvarer som duker, puter, lys osv. Fordelen er at butikken får stort
nok lokale for å stille ut varene, og kundene får mulighet til å vurdere møblene i et
romslig lokale. Møbler er heller ikke en vare for impulshandling, slik at
publikumstilstrømningen ikke vil bli som til en detaljhandel, som for eksempel
dagligvarer. Møblene blir levert med store trailere, noe som også vanskeliggjør
etablering i sentrum av tettsteder. Eiendommen ligger lett tilgjengelig både fra E6 og
E18. Det er allerede gitt tillatelse til utsalg fra Plantasjen og Coop OBS! Bygg, som
har et vareutvalg med mye småvarer, selv om det kommer inn under definisjonen
plasskrevende varehandel. Det er også en praksis i andre kommuner at møbelutsalg
ligger utenom sentrum. De er ofte å finne på mindre forretnings/industriområder. Det
vil være svært vanskelig for Møbelringen eller andre møbelforretninger, å etablere
seg i Ås sentrum, på grunn av smale veier og mange krappe svinger, dermed vil
vareleveranser bli vanskelig.

Konklusjon med begrunnelse:
Etter en samlet vurdering, hvor hensyn til naboer og feltet som helhet er vektlagt,
mener rådmannen at det ikke vil medføre ulemper ved å gi dispensasjon. På
eiendommen er det allerede gitt tillatelse til varehandel, og sammenlignet med f.eks.
Plantasjen, vil møbelforretningen mest sannsynlig generere mindre trafikk. Ut i fra
ovenstående vurderer rådmannen Møbelringen til å være plasskrevende varehandel,
selv om den ikke direkte er definert som det i fylkesplan for handelsvirksomhet.

Kan vedtaket påklages?:
Ja


