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1.

SIDE 4

BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Ringsaker Handelspark AS ønsker å utvikle området til et attraktivt område for handelsvirksomhet.
Det er tidligere utarbeidet reguleringsplan for handelsparken i samsvar med kommuneplanens arealdel,
2014-2025, område F1. Planen ble godkjent 19. oktober 2016.
Områdene BKB1–BKB2–BKB3 er detaljregulert,
mens øvrige byggeområder er områderegulert.
I BKB-BKB2-BKB3 sier
reguleringsbestemmelsene at hovedformålet er
forretning, begrenset til plasskrevende
varegrupper- og engroshandel.
I tillegg kan det tillates en begrenset andel
næringsvirksomhet og tjenesteyting.
Forretningsformål skal utgjøre minimum 60%
av bruksarealet innenfor hvert område.
Biltema ønsker å flytte sin virksomhet fra Olrud
til Ringsaker handelspark, for å få større
arealer, tilpasset et nytt konsept.
Det er ikke utvidelsesmulighet i eksisterende
lokaler, og Ringsaker handelspark anses å være
en gunstig lokalisering i forhold til et regionalt
kundegrunnlag, med god tilgjengelighet fra
vegnettet.
Biltema har blitt vurdert til å være i «grenseland» i forhold til ulike definisjoner når det gjelder
varehandel, definert blant annet i SMAT-planen fra 2009. Størrelse og varesammensetning tilsier at
Biltema ikke bør plasseres i et bysentrum. Varesortimentet i en Biltema-forretning er i stor grad basert
på «volumvarehandel» og plasskrevende varer, som krever store bygningsvolum og god tilgjengelighet
med bil.
Med bakgrunn i dette, ble det i 19.12.2018 søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for
Ringsaker handelspark, for oppføring av næringsbygg for Biltema i BKB2.
Kommunen ga dispensasjon i 2019, men vedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Innlandet og Statens
vegvesen. Fylkesmannen i Oslo og Viken ble satt inn som settefylkesmann, og har ved vedtak av
08.06.2020, avslått dispensasjonen, med begrunnelse at Biltema ikke faller inn under begrepet
«plasskrevende varegrupper», og med henvisning til gjeldende SMAT-plan.
Ringsaker handelspark anses å være en gunstig og rasjonell lokalisering for Biltema og deres
kundegrupper, og Ringsaker handelspark ønsker derfor å omregulere BKB2, eller deler av området, slik
at etablering av Biltema kan godkjennes.
Planarbeidet gjennomføres av Structor Lillehammer AS på vegne av Ringsaker Handelspark AS,
i samarbeid med Ringsaker kommune. Følgende er kontaktpersoner:
•
•
•

Ringsaker kommune
Johanne Aasnæs Sørum Telefon 940 10 509

Mail: johanne.sorum@ringsaker.kommune.no

Ringsaker Handelspark AS
Rune Andersen
Telefon 950 26 999

Mail: rune.andersen@temaas.no

Structor Lillehammer AS
Harald Snippen
Telefon 932 43 076

Mail: harald.snippen@structor.no
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2.

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET

2.1

Fylkesdelplan for samordnet miljø-, areal- og transportutvikling (SMAT)

SIDE 5

SMAT-prosjektet startet i 1996 og ble ferdigstillet i 1998.
Planen gjelder for 6 by og tettsteder og 2 næringsområder i
Hamarregionen. I 2006-2009 ble planen revidert, og
ferdigstillet i 2009.
I forordet til SMAT står blant annet:
«SMAT-planen skal være med på å legge til rette for at
kommunene kan tilby tomter for bolig- og næringsbygg. Den
skal igjen legge grunnlaget for gode transportløsninger for
arbeids- og fritidsreiser. Det viktigste målet for SMAT-planen er
at det skal gis mulighet for befolkningsvekst i Hamarregionen
minst på linje med landsgjennomsnittet, og med 100 000
innbyggere i regionens fire kommuner som visjon.
SMAT-planen skal sikre en miljøvennlig utbygging, universell
utforming og tilgjengelighet for alle grupper, og
transportavviklingen skal være miljøvennlig og effektiv.»
Det er angitt to prinsipper som er lagt til grunn for SMAT:
1. Lokalisering av aktiviteter skal skje slik at det gir opphav
til minst mulig trafikk
2. Lokalisering av ny aktivitet bør skje på lokaliteter som
støtter opp om eksisterende tettsteder heller enn
etablering av nye tettstedsdannelser
Planlegging av Ringsaker handelspark var ikke oppstartet i 2009, og denne er således ikke konkret omtalt
i SMAT. For aktuelle, tilsvarende områder er i planen angitt:
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2.2

SIDE 6

Gjeldende kommuneplan

Kommuneplanens arealdel 2014-2025 ble vedtatt i 2015. Ringsaker handelspark ligger i
forretningsområde F1 i arealdelen, med blant annet følgende bestemmelser:
1. Detaljhandel skal begrenses til plasskrevende varer eller særlig trafikkskapende virksomhet som ikke
kan innpasses i senterområdene. Med plasskrevende varer menes: Biler og motorkjøretøy,
landbruksmaskiner, trelast og andre større byggevarer, møbler og hvitevarer, samt varer fra
planteskoler og hagesentre (jfr definisjon i SMAT 2009).
Nye forretningsområder for plasskrevende handel bør prioriteres for virksomheter som forhandler
plasskrevende varer og har et regionalt kundegrunnlag.
2. Arealbruk og utnyttelse skal avklares i reguleringsplan. Det fortsettes høy utnytting for nye
forretningsområder, F1 er spesifikt nevnt, og følgende skal vurderes i reguleringsplan:
BRA - minimum 140%
BYA – minimum 60%
3. Bebyggelse kan oppføres med en høyde på inntil 20 meter.

2.3

Gjeldende reguleringsplan

Reguleringsplan er tidligere utarbeidet, i samsvar med kommuneplanens arealdel, område F1.
Planen ble godkjent 19. oktober 2016, med blant annet følgende bestemmelser for område BKB2:
1. Hovedformålet er forretning begrenset til
plasskrevende varegrupper- og engroshandel.
I tillegg kan det tillates en begrenset andel
næringsvirksomhet og tjenesteyting.
Innenfor området kan det tillates forretninger som
forhandler plasskrevende varer. Som plasskrevende
varegrupper regnes biler, motorkjøretøyer,
landbruksmaskiner, trelast og andre større
byggevarer, planteskoler/hagesentre, hvitevarer og
møbler. I tillegg til selve butikken kan bebyggelsen
omfatte lager, kontor, garderober, pauserom og
andre funksjoner som er direkte knyttet til driften.
Videre sier bestemmelsene at det kan etableres
tjenesteyting innenfor området som et supplerende
tilbud til handelsvirksomheten i området. Det kan
eksempelvis tillates treningssenter, lekeland for
barn og bevertning. Tjenesteyting skal begrenses til
maks 10 % av det til enhver tid totale bruksarealet
innenfor handelsparken.
2. Forretningsformål skal utgjøre minst 60 % av bruksarealet innenfor hvert byggeområdet.
3. Arealbruk og utnyttelse
BRA - minimum 150%
BYA – minimum 80%
4. Bebyggelse kan oppføres med en høyde på inntil 20 meter.
Det er, etter at planen ble godkjent, gjort en omregulering av en intern vegløsning og krysset med
fylkesvegen/Arnkvernvegen. Videre er BKB1 omregulert, ved at deler av området kan benyttes til
tjenesteyting som bevertning, ladestasjoner og tilsvarende.
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2.4

SIDE 7

Vurdering av behov for planprogram og konsekvensutredning

Det foreligger en egen forskrift - Forskrift om konsekvensutredninger – som inneholder plan- og
bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger, og presiserer og utfyller disse.
I § 6 er opplistet hvilke tiltak som alltid skal behandles etter forskriften og ha planprogram eller melding:
a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1,
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer
for tiltak i vedlegg I og II
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen
c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.
Forskriftens vedlegg I beskriver hvilke tiltak som alltid skal ha planprogram og konsekvensutredning
(KU). Forskriftens vedlegg II angir tiltak som skal ha planprogram/KU, hvis de kan få vesentlige
virkninger for miljø eller samfunn.
Planområdet ligger innenfor gjeldende kommuneplans arealdel, område F1, og er konsekvensutredet som
del av kommuneplanen, og gjeldende reguleringsplan.
Ønsket endring av regulering for område BKB2 anses ikke å utløse behov for planprogram og/eller
konsekvensutredning.

2.5

Forenklet prosess – plan- og bygningslovens §12-14.

Plan- og bygningslovens §12-14 går på endring og oppheving av reguleringsplan. Denne sier:

Reguleringsplan for endring av BKB2 faller etter tiltakshavers mening inn under andre avsnitt.
Biltema sin aktuelle tomt utgjør kun 10-11% av det samlede utbyggingsarealet. En planendring her
gjelder en liten del av gjeldende reguleringsplan, og vil i liten eller ingen grad påvirke gjennomføring av
øvrige deler av gjeldende reguleringsplan, eller medføre at en går utover hovedrammene eller øvrig
arealbruk i gjeldende reguleringsplan.
Det er ingen viktige natur- eller friluftsområder innen BKB2, eller innen planområdet for øvrig.
Dette innebærer at endringen bør kunne legges fram som endring i planutvalget etter forutgående høring
hos grunneiere, naboer og aktuelle myndigheter.
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3.

TEMA I PLANARBEIDET.

3.1

Biltema – konsept og behov

SIDE 8

Biltema Norge AS har mer enn 60 varehus i Norge og har i de senere år satset spesielt på segmentet
byggevarer, verktøy, maskiner og utstyr innen «proffmarkedet». Biltema er nå registrert innenfor
næringskode 47.251, Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer.
Varesortimentet er i stor grad basert på «volumvarehandel» og plasskrevende varer, som krever store
bygningsvolum og god tilgjengelighet.
Biltema vil flytte fra nåværende lokaler på Olrud, på grunn av plassmangel og manglende
utviklingsmuligheter. Det er da naturlig å søke til nærliggende områder som ligger gunstig til
trafikkmessig, har kollektivdekning, og kan tilby tilstrekkelige arealer.
Utfordringen er at Biltema har flere varegrupper som ligger både innenfor og tett opp til plasskrevende
varer, slik disse er definert i SMAT og kommuneplanen. En stor del av varene fordrer hjemtransport med
bil, og dette forutsetter parkeringsdekning og enkel tilkomst. Etablering i sentrum av byer eller
tettsteder, er derfor ikke hensiktsmessig.
Det finnes ikke pr i dag, i Ringsaker eller nærliggende områder, regulerte arealer for denne type
varegrupper, dersom en konkluderer med at vareutvalget ikke faller inn under «plasskrevende varer»,
som det er åpnet for i Ringsaker handelspark.
Ringsaker handelspark er under utbygging, basert på vedtatt kommuneplan og reguleringsplan.
Handelsparken ligger sentralt i forhold til ny 4-felts E6, med et nytt toplanskryss ved Arnkvern, og
kommende utbygging av kryss på fylkesvegen/Arnkvernvegen, dvs et effektivt og kapasitetssterkt
vegnett. Området er tilknyttet det overordnede gang-sykkelvegnettet og betjenes av buss.
Det er, med dette som utgangspunkt, vanskelig å se at en etablering i Ringsaker handelspark kan være i
strid med sentrale intensjoner i SMAT-planen og gjeldende arealplaner. Tiltakshaver ønsker derfor å
utarbeide en reguleringsplan som tillater etablering av Biltema i Ringsaker handelspark.

3.2

Endring av plan

Hele BKB2 forutsettes inkludert i ny plan, da det bør vurderes muligheter for sambruk/fellesløsninger av
arealer knyttet til parkering, varelevering etc, dvs en effektivisert arealbruk. Her kan det bli behov for
justering av plankartet, dvs regulere deler av området til fellesarealer/sambruk av arealer.
Videre blir en endring av reguleringsbestemmelsene et tema i planarbeidet, dvs å legge til rette for
etablering av Biltema i Ringsaker handelspark, i deler av område BKB2. Nye bestemmelser må bli klare
og konkrete, basert på blant annet erfaringer fra tilsvarende planarbeider andre steder i landet, hvor
Biltema har blitt etablert i de senere år.
I tillegg til gjeldende definisjon av plasskrevende og trafikkskapende virksomheter, kan det bli aktuelt å
supplere med blant annet brunevarer, samt deler og utstyr til motorkjøretøyer, slik storvarehandel er
definert i «Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland».
Krav til BRA og BYA er gitt i kommuneplanens arealdel og i gjeldende reguleringsplan.
Krav i kommuneplanen er minimum 140% BRA og minimum 60% BYA.
I reguleringsplanen er dette forsterket til minimum 150% BRA og 80% BYA.
I praksis viser det seg at kravene er relativt vanskelig å oppfylle, og krav til utnyttelse blir derfor vurdert
nærmere i planarbeidet. Eventuell endring i krav til utnytting, må vurderes opp mot mulige arealeffektive
tiltak som felles parkeringsarealer og kjørearealer innenfor BKB2, samlet sett.

3.3

Vurdering av konsekvenser

Utgangspunkt for planendringen er ønske om endret arealbruk på et relativt lite område internt i
Ringsaker handelspark, for å tilrettelegge for etablering av Biltema. Omregulering av BKB2 vurderes til å
gi små konsekvenser i forhold til gjeldende regulering. En mulig konsekvens er økning i trafikk til/fra
handelsparken, og dermed også endringer i støybildet.
På fylkesvegen/Arnkvernvegen var det i 2019 en gjennomsnittlig døgntrafikk (årsdøgntrafikk=ÅDT) på
ca. 6.100 kjøretøyer pr døgn. I reguleringsplanen fra 2014 ble gjort relativt omfattende vurderinger av
mulig ny trafikk til/fra handelsparken. Denne ble anslått til ca. 1.400 kjøretøyer/døgn. Det bør, om mulig,
fremskaffes nye estimater på dette, basert på foreliggende handelsstatistikker for ulike varegrupper.
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4.

SIDE 9

REGULERINGSPLAN – PROSESS

Planarbeid for område BKB2 i Ringsaker handelspark varsles med hjemmel i plan- og bygningslovens
(pbl) § 12-8 og 12-14, dvs endring etter forenklet prosess.
Ringsaker kommune og tiltakshaver mener planendringen kan behandles som en forenklet prosess,
jfr plan- og bygningslovens §12-14, dersom det ikke kommer innspill som tilsier behandling som en
ordinær plansak.
Dersom det kommer innspill som tilsier at planen må behandles som en ordinær plansak, er dette
oppstartvarselet å betrakte som et ordinært varsel etter pbl § 12-8.
Planinitiativ er utarbeidet og oversendt Ringsaker kommune. Oppstartmøte ble avholdt 17. juni 2020.
Planinitiativ og referat fra møtet kan fås ved henvendelse til Structor ved Harald Snippen.
Prosessen videre er:
1. Berørte offentlige organer og andre interesserte varsles om planoppstart.
Varsling av planen skjer i samråd med Ringsaker kommune, ved annonsering i avis og varsling av
aktuelle sektormyndigheter, Hamar kommune, eventuelle lag og foreninger, samt berørte grunneiere
og naboer.
2. Frist for innspill til planarbeidet er 1. september 2020.
Innspill sendes til Structor ved Harald Snippen.
3. Planarbeidet legges frem på møte i regionalt planforum den 26. august 2020.
4. Innspill til planarbeidet vurderes i samråd med Ringsaker kommune.

5. Planforslag utarbeides i samråd med Ringsaker kommune.
6. Ringsaker kommune sender planforslaget ut på høring, ved annonsering i avis, varsling av aktuelle
sektormyndigheter, Hamar kommune, eventuelle lag og foreninger, samt berørte grunneiere og
naboer.
Høringsuttalelser sendes Ringsaker kommune.
7. Høringsuttalelser vurderes av Ringsaker kommune og tiltakshaver, eventuelle endringer innarbeides i
planforslaget.
8. Kommunestyret i Ringsaker vedtar planforslaget, eventuelt delegeres myndighet til planutvalget eller
rådmannen.

Tiltakshaver har som mål, og håper at ny reguleringsplan kan være godkjent i løpet av 2020.
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