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Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for Myrfaret 3,
GNR 102  /  BNR 237

Catch Eiendom AS ønsker med dette å søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i
Myrfaret 3 (GNR 102/BNR 237). Eiendommen er i dag regulert til Industri med tilhørende
kontorfasiliteter.

Catch Eiendom har i flere år forsøkt å leie ut ledige arealer i bygget uten å lykkes med dette.
Svaret fra interessentene har som oftest vært at lokalene er for små til at man kan drive
industrivirksomhet på en rasjonell måte. Vår leietager, Mekonomen, har orientert oss om at så
snart dagens leieavtale går ut vil de søke og lokalisere seg på ett av de nye industriområdene i
Ski for å rabedre plass. De begrunner det med at dagens lokaler er for små.
Det har også vært gjort flere forsøk på å leie ut kontorarealene som er i bygget. Svaret man da
får er at lokalene ligger for langt unna Ski sentrum, og at brukerne i dag krever gangavstand
til/fra tog og buss. Således er vi, etter 5 år, derfor nødt til å erkjenne at markedet ikke ønsker
industri i dette området.

Vi registrerer videre at man også er i ferd med å fortette området med boliger. Den nylig
vedtatte omreguleringen til boliger i nordre del av industriområdet illustrerer dette godt.

Ski kommune satser tungt på utviklingen av Drømtorp industripark, og Ås har de senere årene
satset friskt i området rundt Nordby og Vinterbro. Dette har på sin side ført til at industrien og
øvrige leietagere trekkes mot disse to nye store industriområdene.

Da det er vanskelig for vår eiendom å tilby egnede arealer for industri- og lagervirksomhet
ønsker vi å søke om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan til å drive
dagligvare/detaljhandel på eiendommen. Den høye boligtettheten gir, slik vi ser det, et godt
markedsgrunnlag for å etablere en liten nærbutikk. Dette er slik vi ser det også i tråd med
dagens utvikling der nærbutikken reduserer transportbehovet samtidig som det fremmer
miljøvennlig ferdsel.
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Eiendommen grenser til LNF område i vest, og forretningsbygg på de tre andre sidene.
Tiltaket vil slik vi vurderer det ikke lede til økt støy og sjenanse for naboer da bygget i dag
benyttes til blant annet bilverksted for Mekonomen.

Det er av Magnus Ohren i Ås kommune gjennomført en enkel trafikk.analyse med
utgangspunkt i PROSAM 121. På bakgrunn av denne rapporten vil det være naturlig å
estimere antall besøkende til ca. 1.350 bilturer i hverdagene, og ca. 1.100 bilturer i helgene på
bakgrunn av at estimert salgsareal er beregnet til ca. 615mt. Antall parkeringsplasser er
beregnet til 29 hvorav 3 er avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne (HC). Det er også
satt av plass til opptil 25 sykkelparkeringer. Vi mener på bakgrunn av dette at vår eiendom vil
kunne tilby mer enn nok parkeringsplasser for å sikre god flyt for biler på eiendommen i
forhold til forventet salgsareal jf. PROSAM 121, og tilsvarende dagligvarebutikker ellers.
KIWI på Finstad og PRIX på Hebekk er dagligvarebutikker det vil være naturlig å
sammenlikne seg med hva angår parkering. Disse butikkene har henholdsvis ca. 25 og 35
parkeringsplasser for kunder og ansatte. Eiendommens utforming og parkeringsløsning har på
sin side i snart 30 år vist at eiendommen takler stor trafikk inn og ut fra eiendommen uten
problemer.

Som vedlegg oversendes 2 situasjonsplaner. I vedlegg D-1 (1 :2.000) kan man tydelig se
hvordan området, eiendommen og industriområdet forøvrig omkranses av boliger. I vedlegg
D-2 (1 :500) vises parkeringsdekningen og tenkt bruk av eiendommen.

Dette vil således, slik vi ser det, være en bærekraftig bruk av lokalene uten at øvrige hensyn
bak reguleringen bli tilsidesatt.

Catch Eiendom AS ber på bakgrunn av ovenstående Ås kommune om å få dispensere fra
dagens reguleringsplan slik at vi kan drive dagligvarevirksomhet i Myrfaret 3, og på ny fylle
de tomme lokalene med næringsvirksomhet igjen.

Dersom noe skulle være uklart, ber vi kommunen ta kontakt for utfyllende opplysninger.
Nabovarsel vil bli sendt ut parallelt jf. naboliste utlevert av Ås kommune, og eventuelle
merknader vil ettersendes kommunen.

Med vennlig hilsen

a
Joachim Graff
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Vedlegg:

D-1 Situasjonsplan med påtegnet tiltak 1:2000
D-2 Situasjonsplan med påtegnet tiltak 1:500
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