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SAMMENDRAG  

ENDRINGER I BESTEMMELSENE 

Endringene som er gjort i bestemmelsene er vist med grønn tekst. Det som er tenkt fjernet er strøket 
over. Se eget dokument med bestemmelsene og endringene som er gjort. 

 

I planarbeidet med Ikea handelspark nord ble det lagt vekt på høy utnyttelse innenfor avsatte 
byggeområder. Byggeområdenes hovedformål var forretning. I tillegg kunne det tillates 
næringsvirksomhet og en begrenset andel tjenesteyting. I dette var det en intensjon om å legge til 
rette for handel med plasskrevende varer innenfor byggeområdene.  

Ved gjennomføring av planen viste det seg at det var oppstått nye behov som ville være i strid med 
planen. Det er tidligere gitt dispensasjon fra reguleringsplanen Ikea handelspark nord for oppføring 
av næringsbygg på området BKB4, gnr. 791, bnr. 29 med flere mindre avvik i planen. 

BKB4 vil derfor nå reguleres med endret hovedformål fra forretning til næringsvirksomhet. Med 
endringene ønskes en tilpasning som åpner for en større andel utendørs arealer som kan brukes av 
biler i tjeneste, for salg, utleie eller reparasjon, og en økning av andelen næring i form av 
virksomheter som driver handel mellom næringsdrivende, som verksteder, proffhandel og engros. 
Dette er byggeområder som er mer ettspurt enn der hovedformålet er forretning. BKB3 og BKB 8 vil 
derfor også reguleres med å endre hovedformål fra forretning til næringsvirksomhet. I tillegg til 
hovedformålet næringsvirksomhet vil det kunne tillates forretning og en begrenset andel 
tjenesteyting innenfor disse byggeområdene. I tillegg vil tidligere planlagt struktur for gangveger, 
gatetun og parkering endres.   
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1. BEGRUNNELSE 

I forbindelse med planarbeidet for Ikea handelspark nord ble det lagt vekt på høy utnyttelse innenfor 
de avsatte byggeområdene som fikk hovedformålet forretning. I tillegg kunne det tillates 
næringsvirksomhet og en begrenset andel tjenesteyting. Det har vært en intensjon å legge til rette 
for handel med plasskrevende varer innenfor byggeområdene. 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. 
Forretningsformål skulle utgjøre minst 60% av bruksarealet innenfor hvert byggeområde.  

Langs E6 ble det avsatt områder til felles parkering. Områder regulert for felles gatetun fikk 
bestemmelse om at 50 % av arealet kunne brukes til parkering. Parkering for ansatte ble tillatt 
innenfor byggeområdene. Plankart og bestemmelser styrer også plassering av bebyggelsen slik at det 
etableres fasader med innganger mot fellesrommene i området. 

Ved gjennomføring av planen viste det seg at det er oppstått nye behov som vil være i strid med 
planen. Det er tidligere gitt dispensasjon fra reguleringsplanen Ikea handelspark nord for oppføring 
av næringsbygg på området BKB4, gnr. 791, bnr. 29 med følgende avvik i planen: 

 Plassering av bygget ca. to meter fra påbudt byggelinje i sør og vest.  
 Inngjerding og disponering av deler av gatetun til manøvrering og oppstilling av store biler. 
 Plassering av miljøstasjon delvis i regulert grøntbelte. 
 Manglende oppfyllelse av planens krav til tomteutnyttelse.  

Virksomheten har utover disse avvikene sett flere nye behov. Det er også inngått enighet med 
Olrudgruppen Holding om endring av ytterligere arealer mot vest. Innspill til oppstart av planarbeid 
fra Nye veier (se kap. 3) har medført at planområdet ble utvidet ytterligere mot vest for å regulere 
Holabekken med tilgrensende grøntareal, samt viltgjerde sør for Holabekkvegen. Det ble i samråd 
med kommunen bestemt at ny varsling for planutvidelse ikke ville være nødvendig.  
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Figur 1: Utsnitt av gjeldende plan som viser hvilke formål som berøres. Varslet plangrense vises med svart 
stiplet linje. 

 

 

Figur 2: Utsnitt av gjeldende plan som viser hvilke formål som berøres. Planområdet med utvidelsen mot vest 
og langs Holabekkvegen vist med stiplet linje. 
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Det foreslås endring av hele BKB3, BKB4, BKB8, P3, VG5, VG6, VG9 og deler av GG1, VG3, VG4 og VG8 
til kombinerte bygge- og anleggsformål med hovedformål næringsvirksomhet. I tillegg kan det tillates 
handel og en begrenset andel tjenesteyting. 

Med endringene ønskes en tilpasning som åpner for en større andel utendørs arealer som kan brukes 
av biler i tjeneste, for salg, utleie eller reparasjon, og en økning av andelen næring i form av 
virksomheter som driver handel mellom næringsdrivende, som verksteder, proffhandel og engros. 

Min %BYA reduseres til 40% og min. %BRA til 100%, fra min. %BYA 80% og min. % BRA 160% i 
opprinnelig plan. Reduksjonen i utnyttelsen begrunnes i behovet bilrelaterte virksomheter har for å 
bruke arealene utendørs til logistikk, men uten at dette skal regnes som ordinær parkering. 

Dagens byggegrenser mot E6 opprettholdes. Tidligere planlagt struktur for gangveger, gatetun og 
parkering endres. Flere av virksomhetene som det legges til rette for i endring av planen vil ha store 
kjøreporter mot det som har vært regulert for gangveg. Dette er grunnlag for konflikt og farlig 
situasjoner. Det planlegges derfor en mer trafikksikker løsning for gående og syklende til og forbi 
næringsområdet. I stedet for dagens regulerte gangveg langs regulerte fasader planlegges ny gang- 
og sykkelveg langs Holabekkvegens sørside, med kobling til driftsveger, turveger og veger som fører 
fram til ulike målpunkter lengre øst.  

Planen skal fortsatt sikre atkomst til skogseiendommen nord for planområdet for tømmerbiler og 
turgåere. 

De tidligere dispensasjonene som er gitt innarbeides nå i endringen i tillegg til overnevnte punkter. I 
neste kapittel beskrives endringene.   

  



side 5 av 13 

2. BESKRIVELSE AV ENDRINGENE 

Endringene som nå fremmes av detaljreguleringsplanen for Ikea handelspark nord beskrives under 
og suppleres med utsnitt fra plankart 

 

 

Figur 3: Illustrasjonen viser hele plankartet som fremmes. 

  



side 6 av 13 

 

Figur 4: Illustrasjonen viser planforslaget som nå fremmes innenfor stiplet linje sammen med gjeldende plan. 

 

 

 

Figur 5: Lik illustrasjon som figur 4 vist i en annen skala. Illustrasjonen viser planforslaget som nå fremmes 
innenfor tykk stiplet linje sammen med gjeldende plan. 
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Bygge og anleggsformål 

BKB3, BKB4, BKB8, P3, VG5, VG6, VG9 og deler av GG1, VG3, VG4 og VG8 endrer formål til: 
Kombinerte bygge- og anleggsformål med hovedformål næringsvirksomhet. I tillegg kan det tillates 
handel og en begrenset andel tjenesteyting.  

BKB3 endrer formål som nevnt over. Området utvides mot nord ved å ta deler av S1, GG1, VG9 og 
hele BKB8. 

BKB4 endrer formål som nevnt over og utvides mot nord ved å ta en del av GV2 (som blir GV1). 
Vegetasjonsskjermen har fremdeles en god bredde, og vil oppnå sin funksjon som overgang mot 
LNFR området. Mot vest utvides området ved å ta VG5, VG6 og deler av VG9 og GG1. Mot øst er det 
allerede gitt dispensasjon for plassering av miljøstasjon delvis i vegetasjonsskjermen. BKB4 er utvidet 
til å ta med dette arealet.  

Utnyttelsesgraden for BKB3 og BKB4 er endret til minimum %-BYA: 40 % pr. byggeområde og 
minimum %-BRA: 100%. 

BKB 7 og BKB2 utvides mot øst da f_VG3 og f_VG8 er redusert i bredden til 18 meter.  

I bestemmelsene er hele kap. 3 Byggeområder omstrukturert.  

 

 

Figur 6: Utsnittet viser østre del av plankartet som fremmes 
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Gang- og sykkelveger 

Regulere ny gang- og sykkelveg langs Holabekkvegens sørside gjennom området. Gang- og 
sykkelvegen er en forlengelse av GG1.  

 

Gangveg/gangareal/gågate (GG) 

Fjerne regulert gangveg (del av GG1) gjennom den østlige delen av området, samt mellom parkering 
og BKB3.  

 

Samferdselsanlegg 

S1 er fjernet på deler av området. Det legges i stedet en veg (V4) rundt BKB3. 

 

Veger 

V1 er forlenget frem til skogsbilvegen i plangrensen i øst.  

Del av V3 og sørover får egen formålsgrense og betegnelsen V2. V2 fra tidligere vedtatt plan er ikke 
bygget. Denne tas heller ikke med videre i planen som nå fremmes. Kommunen har påpekt at ved å 
fjerne V2 fra tidligere vedtatt pan vil det mangle en sammenheng for å sikre rettigheter knyttet til 
atkomst for vedlikehold av viltgjerde langs E6. V1 vil kunne benyttes, men fra krysset til den private 
vegen V3 og sørover vil det være nødvendig å knytte bestemmelser til vegen for å sikre atkomst. 
Deler av reguleringsbestemmelsespunkt 4.5 beholdes derfor. Det vises også til innspill fra Nye Veier 
og svar i kapittel 3.  

Gang og sykkelvegen som delte V4 og V5 er fjernet. Vegen henger nå sammen og har fått navnet V4. 
V5 er tatt bort.  

 

Annen veggrunn 

Det er lagt til i bestemmelsene at annen veggrunn – grøntareal (VAG) langs Holabekken skal ha 
fremkommelighet for drift av viltgjerde. Innenfor VAG langs Holabekkens nordside er det lagt inn 
bestemmelsesområder som tillater etablering av pyloner. 

 

Parkering 

Bestemmelse 1.5.3. er endret slik at det minimum antall p-plasser er fjernet.  

 

Gatetun  

VG5, VG6 og VG9 tas bort og erstattes av bygge- og anleggsformål, BKB3, BKB4.  

VG3 og VG8 reduseres i bredden fra 33 meter til 18 meter for å utvide BKB3. 

 

Vegetasjonsskjerm 

Endringer for vegetasjonsskjermen GV2 er omtalt under avsnittet om BKB4.  
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Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Holabekken er regulert inn etter «as built» tegninger fra Nye veier. Se deres innspill til varsel om 
oppstart av planarbeid i kapittel 3.  

 

Flomfare (320) 

Det ble i opprinnelig plan lagt til grunn en avrenningskoeffisient for planområdet på 0,9 for veger, 
plasser og tak. Endret utnyttelsesgrad vil ikke medføre endring i kravet til fordrøyning. 
Bestemmelsene for overvannshåndtering vil dermed ikke påvirkes. 

 

Holabekken 

Det er ikke gjort endringer i planen som tilsier at flomfaren for Holabekken skal økes. Etter at planen 
ble godkjent er det etablert nytt bekkeløp for Holabekken.  

Etter at planen ble vedtatt har E6- utbyggingen blitt gjennomført og E6-prosjektet har lagt inn større 
kulverter under E6 enn det som var lagt til grunn i opprinnelig reguleringsplan, da en med sikkerhet 
ikke viste at utbyggingen av E6 ble gjennomført. Dette medfører redusert flomfare for området i 
forhold til tidligere beregninger.   

 

Viltgjerde 

Som bygget tegninger («as built») av viltgjerde er regulert.  

 

Pyloner 

Det er lagt til tre bestemmelsesområder i annen veggrunn som grenser til o_V1 som tillater pyloner.  

Innenfor disse områdene tillates pyloner som informasjon om tilliggende virksomhet. De tillates med 

inntil 6 meters høyde og med min. 25 meters avstand mellom hverandre. Pyloner skal ikke settes slik 

at de hindrer sikt i kryss og avkjørsler.  
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Figur 7: Utsnittet viser vestre del av plankartet med Holabekken gjennom område med annen veggrunn. 
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3. MEDVIRKNING/OPPSTART 

Endring av reguleringsplanen gjennomføres som en forenklet prosess, der administrasjon har 
delegert myndighet til å gjøre vedtak når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av 
planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige 
natur- og friluftsområder. (Pbl § 12-14). 

Det ble i samråd med kommunen valgt å sende ut varsel om oppstart av planarbeid til berørte 
offentlig myndigheter, Fylkeskommunen, Fylkesmannen, Statens vegvesen, NVE, Nye Veier, 
grunneiere og naboer og velforeningen Nermarka Vel. Dette ble gjort på e-post og i brev datert 
19.11.2020. Oppstart av planarbeidet er også kunngjort i Hamar Arbeiderblad den 21.11.2020. Frist 
for tilbakemeldinger ble satt til 15.12.2020.  

Innspillene som har kommet inn er referert og kommentert under: 

 

NVE, datert 25.11.2020 

Mer utbygging med tette flater bidrar til rakere avrenning og større mengder vann på 
terrengoverflater, som kan medføre oversvømmelser i byggeområdene og flom i vassdragene.  NVE 
gjør oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere avrenning ovenfra. Legger vekt på 
betydningen av å ta vare på kantvegetasjon og andre økosystem som for eksempel. flomskog, myrer 
og våtmarker. Klimaendringenes påvirkning av avrenningen i byggeområdene må også avklares.  

NVE skriver at på reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av 
faren for flom-, erosjon- og skredfare. 
 

Svar: 

I forbindelse med planarbeidet med Ikea handelspark nord i 2015 ble faren for flom utredet og det 
ble fastsatt en byggegrense for 200-års flom for Holabekken. Etter at planen ble fastsatt har 
utbyggingen av E6 skjedd og en større kulvert blitt etablert, noe som reduserer flomfaren for 
planområdet i forhold til opprinnelig plan.  

Det ble i opprinnelig plan lagt til grunn en avrenningskoeffisient for planområdet på 0,9 for veger, 
plasser og tak. Endret utnyttelsesgrad i ny plan vil ikke medføre endring i krav til fordrøyningsvolum. 
Bestemmelsene/beregningene for overvannshåndtering vil dermed ikke påvirkes 

Planområdet er relativt flatt og har morenemasser og anses ikke å være utsatt for erosjon- eller 
skredfare. 

 

Nye veier, e-post datert 15.12.2020 

I forbindelse med den varslede endringen må det tas høyde for å få tatt inn og regulert de 
endringene som er gjort i forhold til de tidligere vedtatte planer i forbindelse med byggingen av E6 i 
tilknytning til Ikea hanselspark nord. Ettersom E6 nå er ferdigstilt så mener Nye Veier at «as built» 
må legges til grunn og reguleres i den varslede planendringen.  
 

 «As built» for driftsvegen som var tatt inn i den vedtatte plan for E6 reguleringen og som 
også er tatt inn i den vedtatte reguleringsplan for Ikea handelspark nord.  
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 V2 slik den fremgår av de nevnte reguleringsplanene er ikke bygget, men det er besluttet at 
V1 skal ivareta den funksjonen som V2 er tiltenkt i de tidligere vedtatte planer. I forbindelse 
med den varslede reguleringsendringen så må da reguleringsbestemmelsene for V1 endres 
slik at disse også innbefatter bestemmelsene for V2 som er omtalt i de tidligere vedtatte 
planer. Bestemmelsene for V2 fremgår av reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.5 i den 
gjeldende reguleringsplanen for Ikea handelspark nord og må da tas inn som en del av 
bestemmelsene for VEG (V1). 

 «As built» for traseen til det etablerte viltgjerdet må også reguleres i forbindelse med den 
varslede endringen. 

 «As built» for Holabekken med tilhørende rettigheter må også reguleres i forbindelse med 
den varslede endringen. 

 

Svar: 

Planområdet er i samråd med kommunen utvidet uten ny varsling for å medta punktene i Nye veiers 
innspill. Reguleringsbestemmelsene for V1 er ikke endret da denne er en offentlig veg.  

Kommunen har påpekt at ved å fjerne V2 vil det mangle en sammenheng for å sikre rettigheter 
knyttet til atkomst for vedlikehold av viltgjerde langs E6. V1 vil kunne benyttes, men fra krysset til 
den private vegen V3 og sørover vil det være nødvendig å knytte bestemmelser til vegen for å sikre 
atkomst. Vegen V3 i gjeldende plan har fra krysset med V1 derfor fått egen formålsgrense og 
betegnelsen V2. Reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.5 i den gjeldende reguleringsplanen for Ikea 
handelspark nord vil derfor bli beholdt for å sikre driftsveg til vedlikehold av viltgjerde langs E6. I 
samråd med kommunen legger vi til grunn av Nye Veier har hatt dialog med grunneier og sikret 
rettigheter til bruk av deler av V3 i gjeldende plan. 

 

Fylkesmannen i Innlandet, brev datert 14.12.2021 

Fylkesmannen har ingen merknader til justering av formålsgrensene i plankartet. Planforslaget bidrar 
til økt trafikksikkerhet, med et bedre skille mellom gjennomgående trase for gang- og sykkel og 
næringsbebyggelse. 

Endringsforslaget legger til rette for mer næringsvirksomhet på bekostning av handel med 
plasskrevende varer for en avgrensende del av reguleringsplanen. Dette er en tilpasning til 
eksisterende næringsvirksomhet innenfor området. Arealbruk for eksisterende næringsvirksomhet er 
avklart gjennom tidligere reguleringsendring og dispensasjon. Fylkesmannen i Innlandet har ingen 
vesentlige merknader til endring av planbestemmelsene.  

Slik det oppfattes av beskrivelse av endringer, planinitiativ datert 19.11.2020, er det ikke tatt med at 
det også skal legges til rette for større utendørs areal for salg og utstilling.  

Fylkesmannen forutsetter at krav knyttet til flomsikring i gjeldende reguleringsplan ivaretas. 

 

Svar: 

Det er gjort mer tydelig av endringsbeskrivelsen at det legges til rette for større utendørs arealer for 
salg og utstilling.  

Krav til flomsikring i gjeldende reguleringsplan er tatt med videre i planen som nå fremmes.  
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Innlandet fylkeskommune, datert 04.01.2021 

Det er ikke presisert i mottatt planinitiativ hvilke bestemmelser som foreslås endret. 
Fylkeskommunen antar at dette gjelder bestemmelse pkt. 3.1.1. De forutsetter at øvrige gjeldende 
bestemmelser til reguleringsplan for Ikea handelspark nord blir videreført. 

Fylkeskommunen har ingen merknader til foreslått endring ut fra hensynet til automatisk fredete 
kulturminner. 

 
Svar: 
Endringene beskrevet i planinitiativet medfører flere endrede bestemmelser, men hovedintensjonen 
i planen videreføres. 
 


