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R-171 - Endret reguleringsplan for Solbergskogen - Søknad om dispensasjon
fra formål

Saksbehandler: Emilie Lassen Bue Saksnr.: 13/04547-12
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for teknikk og miljø 03.04.2014

Rådmannens innstilling:
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 gis detdispensasjon fra arealformål i
R-171, Endret reguleringsplan for Solbergskogen. Det innebærer en formålsendring
fra næringsområde/industri og lager til forretning for dagligvarer, for eiendom gnr 102
bnr 237, Myrfaret 3.

Det gis dispensasjon på følgende vilkår, som må oppfylles, for at fordelene ved
dispensasjonen blir større enn ulempene:

Gang- og sykkelvei langs Grenseveien, fra Nordbyveien frem til Myrfaret,
skal reguleres og opparbeides før det gis ferdigattest.
Fremkommelighet for gående og syklende fra Grenseveien til Myrfaret 3
må utbedres.
Maks antall parkeringsplasser for bil er 14, inkludert 2 plasser for
bevegelseshemmede.
Sykkelparkering og parkeringsplass for bevegelseshemmede skal
lokaliseres ved hovedinngangen.
Nødvendige tiltak for å tilfredsstille støygrenser, jamfør kapittel 3.4 i
T-1442, skal utføres før det gis ferdigattest.
Belysning på eiendommen skal ikke være til sjenanse for tilgrensende
boligeiendommer.

Ås, 21.03.2014

Trine Christensen Greta Elin Løkhaug
Rådmann Plan- og utviklingssjef

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø

Avgjørelsesmyndighet:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
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Vedlegg:
Vedlegg 2 - Sammendrag av markedsrapport og trafikkflyt.pdf, Vedlegg 3 -
Kjøreanalyse.pdf, Vedlegg 4 - Markedsrapport.pdf, Vedlegg 5 - Nabomerknader.pdf,
Vedlegg 6 - Uttalelse fra Fylkesmannen.pdf, Vedlegg 7 - Uttalelse fra
Fylkeskommunen.pdf, Vedlegg 8 - Uttalelse fra Statens vegvesen.pdf, Vedlegg 1 -
Søknad om dispensasjon med illustrasjoner.pdf

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Det er mottatt søknad om dispensasjon fra R-171, Endret reguleringsplan for
Solbergskogen, vedtatt 21.04.1999. Tiltakshaver og eier av gnr 102 bnr 237, Myrfaret
3 ønsker å etablere forretningsdrift med salg av dagligvarer i eksisterende
næringslokaler. Eiendommen er regulert til næringsformål - industri og lager (med
kontorer for nødvendig administrasjon).

Eiendommen er på ca. 2800 m2, og ligger omlag 1,3 km øst for Solbergkrysset og 1,5
km vest for Ski sentrum, samt 100 meter nord for Nordbyveien langs Grenseveien.
Se illustrasjon 1 og 2 nedenfor.

Illustrasjon 1. Eiendommen ermarkert på kartutsnitt.
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Illustrasjon 1. Eiendommen er markert i kartutsnitt fra kommuneplan for Ski kommune og Ås
kommune.

Omkringliggende områder er i hovedsak regulert til boligformål. Sør for Nordbyveien
er det igangsatt regulering av et større boligfelt (ca. 900 nye boenheter). I forbindelse
med Statens vegvesens gjennomføring av R-237, Reguleringsplan for del av
Nordbyveien, skal trafikksikkerheten langs Nordbyveien styrkes og det skal legges
bedre til rette for gående og syklende. Det etableres rundkjøring i krysset
Nordbyveien/Grenseveien.

Eiendommen eies av Catch Eiendom AS. Selskapet viser til at deres lokaler i liten
grad er tilpasset krav til størrelse og lokalisering av industri- og lagerbygg i dagens
marked. Videre påpeker de at nærområdet fortettes med flere boliger. Dette mener
de gir markedsgrunnlag for å etablere og drive en liten dagligvare-/nærbutikk på
eiendommen, i tråd med rikspolitiske retningslinjer om å redusere transportbehov
mellom bolig og daglige tjenestetilbud.

Ås kommune har tidligere mottatt tilsvarende søknad for eiendommen. Det ble i brev
datert 22.03.1983 søkt om bruksendring for å etablere detaljhandel i Myrfaret 3.
Søknaden ble avvist. Ås bygningsråd hadde følgende begrunnelse i sitt vedtak
datert 21.04.1983:

«Det er stor behov for industrieiendommer i Ås kommune og behovet for dagligvare-
foretninger er dekket i nærområdene i denne delen av Nordby. Bygningsrådet kan på
dette grunnlag ikke godkjenne bruksendring av bebyggelse på eiendommen og vil heller
ikke fremme sak om reguleringsendring av tomten fra industri til foretningsformål.»

Geo Insign har gjennomført en enkel markedsundersøkelse, datert februar 2014,
som kartlegger dagligvarehandel i området per dags dato. Sammendrag og statistikk
er lagt ved i vedlegg 2-4. Undersøkelsen viser at ca. 25 % av beboerne i området
handler utenfor sitt nærområde.
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Medbestemmelse:

Innkomne merknader (vedlegg 5):

Naboer er varslet i henhold til plan- og bygningsloven § 19-1. Det er mottatt fem
merknader:

Elgfaret 11 b –Kari Waltoft, datert 21.10.2013
Elgfaret 11 c –Caroline Sanne, datert 23.10.2013
Elgfaret 11 c –Espen Sanne, datert 23.10.2013
Elgfaret 15 –Erland Røsten, datert 21.10.2013
Øvre Norby vel, datert 21.10.2013

I alle merknadene vises det til at etablering av dagligvarehandel vil medføre støy fra
kjøleanlegg og vareleveranse. Hvis dispensasjonssøknaden vedtas, mener Waltoft,
Sanne og Sanne at kjøleanlegg bør installeres mot industriområdet i nord og at
støyskjerm bør settes opp vest på eiendommen. Videre påpekes det i alle
merknadene at etablering av dagligvarehandel vil føre til økt biltrafikk. Dette vil bidra
til å forsterke følgende trafikale problemer: Avkjørselen fra Norbyveien til
Grenseveien er overbelastet, det er ikke anlagt gang- og sykkelvei langs
Grenseveien og atkomstvei og parkeringsløsningen til Myrfaret er ikke
tilfredsstillende.

Waltoft, Sanne og Sanne skriver i sine merknader at de stiller seg spørrende til
behovet for å anlegge en dagligvareforretning, da det allerede finnes flere i
nærområdet.

Røsten skriver i sin merknad at en formålsendring bør behandles som en endring av
reguleringsplan og ikke som en dispensasjon.

Øvre Norby vel viser til at friområdet vest for eiendommen i dag benyttes til
oppbevaring/utendørs lager. Dette må avvikles uavhengig av utfallet av saken.

Innkomne uttalelser fra regionale og statlige myndigheter (vedlegg 6-8):

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert 30.01.2014:
Dispensasjonen bør vurderes mot rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre (RPB).
Denne har som mål å utvikle en handelsstruktur som minimaliserer bilbruk og
forbedrer tilgjengeligheten for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Ved
evt. dispensasjon skal det settes krav til antall parkeringsplasser - tilsvarende 10
plasser for omsøkt areal.

Akershus fylkeskommune, datert 10.02.2014:
Dispensasjonen bør vurderes mot rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre (RPB).
Tiltaket er i strid med kommuneplanen for Ås, da etablering av dagligvarehandel kan
bidra til økt bilbasert handel og spredt sentrumsutvikling. Formålsendring bør
behandles som reguleringsendring. Fylkesrådmannen fraråder at det gis
dispensasjon.

Statens vegvesen datert 12.02.2014
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Behovet for matvareforretning må vurderes i lyset av trafikale konsekvenser, og da
særlig tilrettelegging for gående og syklende. Formålsendring bør behandles som
reguleringsendring. Det er nylig blitt etablert dagligvarebutikk 500 m lengre øst. Enkel
analyse utført i Ås kommune beregner antall bilturer til dagligvarebutikk på 615 m2 til
1350 per virkedøgn i hverdag og 1100 per virkedøgn i helger. Skal transportbehov
reduseres, må antall parkeringsplasser reduseres og tilgjengelighet for gående og
syklende utbedres, gjennom spesifikke krav.

Alternativer:

1. Dispensasjonssøknaden innvilges med vilkår.
2. Dispensasjonssøknaden innvilges midlertidig –tidsbestemt/ubestemt tid –med

vilkår.
3. Dispensasjonssøknaden innvilges ikke.

Vurderinger:

En dispensasjon etter plan- og bygningslovens bestemmelser innebærer at det i
enkelttilfeller gis unntak fra bestemmelser i planer gitt i medhold av loven (§ 19).

Følgende kriterier skal være oppfylt:

Nr. 1 - Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller i lovens
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Nr. 2 - Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.

Nr. 1 - rådmanns vurdering:

Ås bygningsråd vurderte i sin behandling av tilsvarende søknad for gnr 102 bnr 237,
med vedtak datert 21.04.1983, at hensyn bak formålsbestemmelsen – å tilrettelegge
for næring som skal utnyttes til industri- og lagerbygg – ble vesentlig tilsidesatt ved
etablering av dagligvareforretning. Begrunnelsen for vedtaket var at det fantes stort
behov for industrieiendommer i Ås kommune, mens behovet for dagligvare-
forretninger var dekket. På bakgrunn av ny informasjon fra Catch Eiendom AS, samt
gjennomført markedsundersøkelse, mener rådmannen at det er behov for å
revurdere dette på nytt.

Catch Eiendom AS viser i sin søknad til at de i flere år har forsøkt å leie ut ledige
næringslokaler uten å lykkes. Tilbakemeldingen fra markedet har vært at lokalene er
for små til at man kan drive industrivirksomhet på en rasjonell måte, og at relevante
bedrifter ønsker å lokalisere seg i nyere industriområder utenfor tettstedene i Ås og
Ski kommune. En slik tilbakemelding synes å sammenfalle med nasjonale
arealplanføringer:

T-1490 Reguleringsplaner:
Arealformål næringsbebyggelse bør benyttes på næringsområder utenfor
tettsteder og sentra.
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T-5/93 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging:
Virksomhet som skaper tungtransport bør lokaliseres i tilknytning til jernbanen,
havner eller hovedvegnett.

Catch Eiendom har videre forsøkt å leie ut kontorarealer i dagens næringslokaler.
Tilbakemeldingen fra markedet har vært at disse ligger for langt unna Ski sentrum til
å være attraktive. Kontorlokaler sammenfaller ikke med formålsbestemmelsen i
gjeldende reguleringsbestemmelser, og er ikke vurdert.

Nr. 1- oppsummering:

Etter en samlet vurdering mener rådmann at hovedhensynet bak bestemmelsene det
dispenseres fra – forutsigbarhet for type virksomhet som etableres på arealene og
den påvirkning og eventuelt de ulemper dette kan bety for omgivelsene – ikke blir
vesentlig tilsidesatt i dette enkelttilfellet. Hverken samfunnsøkonomiske interesser
eller nasjonale- og regionale arealplanføringer synes å mene at det er formålstjenlig
med næring som skal utnyttes til industri- og lagerbygg i tettbebygde boligområder.

Nr. 2 - rådmannens vurdering:

Hovedutvalget for teknikk og miljø behandlet 12.12.2013 tilsvarende
dispensasjonssøknad, saksnr. 13/04036. Søknaden gjaldt eiendommen Norbyveien
72, gnr 102 bnr 318. Det ble søkt om dispensasjon fra R-237/R-162. Med hjemmel i
PBL § 19.2, ble søknaden avvist. Vedtaket er ikke nærmere grunngitt.

I saksutredningen ble det vist til at det allerede finnes to etablerte dagligvarebutikker
innenfor en radius på 400 meter. Videre ble følgende interesseavveining gjort:

Fordeler ved tiltaket:
o Reduserer bilavhengighet og bedrer tilgjengelighet til dagligvaretilbud for

beboere i Solberg øst. En nærbutikk av denne størrelse vil i hovedsak tiltrekke
seg kunder i nærmiljøet, som kan gå og sykle til butikken. Estimert økning av
trafikk til eiendommen per virkedøgn vil i liten grad føre til økt trafikk på
Nordbyveien.

Ulemper ved tiltaket:
o Tiltaket vil generere økt person- og varetransport til eiendommen i tiden 07:00

til 23:00, 6 dager i uken. Trafikk vil forårsake både økt støy og forstyrrende lys
for naboer.

o Kort avstand til Ski sentrum –nyetablering kan bidra til å svekke eksisterende
handelssenter.

Interesseavveiningen som ble gjort for Norbyveien 72, er i stor grad sammenfallende
med fordeler og ulemper ved tiltak i Myrfaret 3. Basert på informasjon fra Catch
eiendom, merknader fra naboer og uttalelser fra regionale og statlige myndigheter i
denne saken, bør følgende punkter legges til:

Fordeler ved tiltaket:
o Tiltaket ligger umiddelbar nærhet til kollektivtilbud i Norbyveien
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o Lokalisering av dagligvaretilbud i nærhet til forventet befolkningsvekt i Solberg
øst (regulering av nytt boligfelt med 900 husstander)

o Gjenbruk av industrilokaler
o Ny rundkjøring i kryss Nordbyveien/Grenseveien muliggjør god trafikkavvikling

Ulemper ved tiltaket:
o Genererer støy fra kjøleanlegg
o Det er ikke anlagt gang- og sykkelvei langs Grenseveien
o Atkomstvei og parkeringsløsningen i Myrfaret 3 er ikke tilfredsstillende for

gående og syklende

Nr. 2 - oppsummering:

Med utgangspunkt i rådmannens interesseavveining er flere fordeler ved å gi
dispensasjon kartlagt. Solberg øst er i henhold til kommuneplanen for Ås (2011 -
2023) et område med forventet boligvekst. Tilbud om dagligvarehandel i Myrfaret 3
kan bidra til å redusere bilavhengighet, som resultat av økt tilgjengelighet for gående
og syklende, for eksisterende og nye boligområder. Dette er i henhold til mål i
rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre (RPB).

Økt tilgjengelighet for gående og syklende forutsetter ikke bare korte avstander, men
god tilrettelegging for disse trafikantgruppene. Rådmannens interesseavveining har
avdekket flere trafikale forhold i området Myrfaret 3 som per i dag ikke er gunstige for
gående og syklende. Først når disse forholdene er utbedret, mener rådmann at det
finnes klart større samfunnsmessige fordeler enn ulemper ved tiltaket.

Konklusjon:

Utbedres de trafikale forholdene for gående og syklende langs Grenseveien, og
reduseres støynivå for naboer til nivåer tilsvarende støykrav i Retningslinje for
behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), mener rådmannen at det er større
samfunnsmessige fordeler enn ulemper ved etablering av forretning for dagligvarer
på eiendom gnr 102 bnr 237.

Rådmannen foreslår derfor at det gis dispensasjon med vilkår.


