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HANDELSANALYSE 
arkitektkompaniet as        dato 20.01.15 

rev. 
utarb. bå/vw 

prosjekt nr  05035 Hølaløkka 
prosjekt  Vedlegg til detaljplan for Hølaløkka nord, g/bnr 120/25, Lier kommune 
tiltakshaver Gjellebekk Invest AS         
 
Handelsanalyse vedrørende detaljregulering av eiendommen Hølaløkka nord, som reguleres til 
næringsformål (kontor-, industri- og lagerformål) og handel med plasskrevende varer i henhold til 
kommuneplanens arealdel (2009-2020). 
 
Bakgrunnen for analysen er krav fra Lier kommune basert på Miljøverndepartementets innsigelse 
(27.09.13) til ny kommuneplan 2009-2020; hvor det stilles krav om reguleringsplan som skal avklare 
kundegrunnlag og omfang av handel med plasskrevende varer gjennom en oppdatert handelsanalyse. 

 
I HISTORIKK / PREMISSER 
1. I gjeldende reguleringsplan*) for Gjellebekk vest (FELT N1) er kun ”Bauhaustomta” regulert med 

forretningsformål. 
 
*) Reguleringsplan for Gjellebekk vest (Felt N1), datert 02.02.05 og sist revidert 12.05.05. Reguleringsbestemmelser 
vedtatt av kommunestyret i Lier 12.11.96, gjeldende for det område som er vist med reguleringsgrense på plantegning 
datert 12.05.05. Plan nr. 504-908-15. 
 

2. I etterkant av Bauhausutbyggingen ble det (på vegne av Gjellebekk Invest AS overfor Lier 
kommune) fremforhandlet mulighet til også å kunne regulere den urealiserte delen av Hølaløkka 
(FELT N1) til forretningsformål. I rullerende kommuneplan 2009–2020 foreslo kommunen tillatelse til 
både plass- og arealkrevende handel, inklusive møbler, brune- og hvitevarer. 
 

3. Deler av det urealiserte området i FELT N1 ble fra fradelt (23.09.13) og solgt til Borgard AS 
(Hølaløkka sør), som på grunn av tidsaspektet ikke ønsket å omregulere til handelsformål. Det ble 
søkt om dispensasjon fra bebyggelsesplankravet (detaljplan), men Borgard AS valgte likevel å 
detaljregulere eiendommen (uten handelsformålet). 
 

4. Like før regjeringsskiftet høsten 2013 kom Miljøverndepartementet med innsigelse (27.09.13) til 
kommuneplanforslaget vedrørende handel med arealkrevende. Møbler, brunevarer og hvitevarer 
tillates ikke på Hølaløkka. 
 

5. Handelsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel ble som følge av dette endret den 01.10.14 
(utgjør nå gjeldende plandokument). Jf kommuneplanens arealdel § 3-6.*) 
 

*) § 3-6 Hølaløkka (45) og Alpharma (63) - Handel med plasskrevende varer (pbl.11-9 nr 5) 
 Områdene kan benyttes til næringsformål, i tillegg til handel med plasskrevende varer. 

a) Det stilles krav om ny reguleringsplan iht. pbl.11-9 nr 1. 
b) Handel skal kun omfatte forretninger som selger motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og 

andre større byggevarer, og salg fra planteskoler/hagesentre. 
c) Omfang av handel skal avklares i reguleringsplanen. 
d) Det skal stilles krav om maksimalt antall parkeringsplasser tilpasset arealbruken. 
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6. I departementets handelsvurdering for området (innsigelse 27.09.13) vises det til følgende 
rikspolitiske bestemmelser og retningslinjer: 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 
Fylkeskommunen har ansvar for å utarbeide regionale planer for samordnet areal- og transportplanlegging, som 
gjennom effektiv arealutnyttelse bidrar til å redusere behovet for transport og styrke grunnlaget for klimavennlige 
transportformer. Kommunene følger opp de regionale planene, bl.a. slik at handelsvirksomhet lokaliseres sentralt 
og i tilknytning til kollektivknutepunkter. 
 

 Rikspolitiske retningslinjer for areal og transportplanlegging: 
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med 
miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 
 

 Rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre: 
Godkjente fylkesplaner skal legges til grunn for kommunens planlegging. Nye planer vil ved motstrid gi grunnlag for 
innsigelser. For Buskerud gjelder fylkesplan for handel, service og senterstruktur vedtatt av fylkestinget 17.09.03. 
Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og unngå en utvikling som kan føre til unødvendig 
byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet til varehandelstilbudet for dem som ikke disponerer bil. 
Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling i Buskerud. 
 

7. Fylkesplanens retningslinjer tillater at plasskrevende og arealkrevende varer kan utvikles innenfor et 
regionalt marked i tilknytning til eksisterende kjøpesentre som ligger utenfor sentrumsområdene, 
dersom det er avsatt egne områder til dette formålet i kommuneplanen. 
 
Fylkesplanens definisjon av plasskrevende varegrupper er forretninger som forhandler: 

- biler og motorkjøretøyer; 
- landbruksmaskiner; 
- trelast og andre større byggevarer; 
- salg fra planteskoler/hagesentre. 

 
II ANALYSE 
1. Varegrupper 

 Salg av trelast og andre større byggevarer samt salg fra planteskoler/hagesentre er mindre 
aktuelt på kortere sikt, siden dette allerede finnes i nærområdet (jf pkt II.5). 

 Salg av landbruksmaskiner vurderes som lite aktuelt i dagens landbrukspolitiske situasjon. 

 Det vil kunne bli aktuelt med en bilforretning på øvre nivå, orientert mot E18. Dette innbefatter 
arealer for salg og utstilling, kontorer, innendørs lagerarealer, bilverksted samt avdelinger for 
lakkering, oppretting og glasskifte etc. 

 
Vurdering 
Aktuelle varegrupper vil sannsynligvis kun omfatte biler og motorkjøretøyer (herunder båter og 
caravankjøretøyer etc.). Det er også dette varesegmentet tiltakshaver v/Gjellebekk Invest AS har konsentrert 
seg om, og som så langt har resultert i interesse fra billeverandørhold om etablering av et norsk hovedkontor 
på Hølaløkka nord. 

 
2. Handelsomfang 

 Inntilliggende urealiserte planområde, Hølaløkka sør (25 daa), detaljreguleres uten 
handelsformål (jf pkt I.4). 

 Det foreslås en handelsutnyttelse på inntil 50 % BYA for Hølaløkka nord (tomteareal ca 35,1 
daa). Det vil si et bebygd salgsareal på inntil 17,6 daa BYA. Eventuelt bruksareal på inntil 17 
daa BRA, dersom salgsdelen konsentreres til ett plan. Jf forslag til reguleringsbestemmelser 
Hølaløkka nord; § 3-1b og c. 
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 Årsaken til dette er vanskeligheter med å fastsette eller avgrense handelsomfanget i en tidlig 
fase. Interessentenes arealbehov er så langt ikke er avklart. Dette er markedsavhengig, og 
aktuelle interessenter vil ha ulike preferanser og krav. En nærmere vurdering av 
handelsomfanget vil for dette planområdet sannsynligvis innebære en kontinuerlig prosess helt 
fram til prosjektets konkretisering ved rammesøknad. 

 
Vurdering 
Viser til at Hølaløkka sør detaljreguleres uten forretningsformål, noe som bidrar til redusert handelsomfang for 
Hølaløkka sett under ett. Tomteunderlaget for plasskrevende handel er dermed redusert fra ca 60,1 daa til ca 
35,1 daa. I en tidlig prosjekteringsfase vil det være vanskelig å avgrense salgsarealet, som i utgangspunktet 
bør kunne ha en maksimal utnyttelse på inntil 50 % BYA. Dette tilsvarer et bruksareal på ca 17 daa BRA (én 
etasje), der deler av arealet i praksis vil kunne bestå av lager, verksteder og kontorer. 

 
3. Parkeringsbehov 

 Kommuneplanen krever 1 p-plass pr. 30 m2 forretningsareal, dvs. 567 biloppstillingsplasser 
ved et forretningsareal på 17 daa BRA. 

 Handelsareal for bil og motorkjøretøyer vil foruten rene salgs- og utstillingsarealer også 
innbefatte kontorer, innendørs lagerarealer, verksteder samt avdelinger for lakkering, 
oppretting og glasskifte etc. Dersom lagerandelen ved handel blir stor, vil parkeringsbehovet i 
praksis bli langt lavere. 

 Som et redusert minstekrav foreslår vi 1 bil pr 100 m2, som ved 17 daa handelsareal utgjør 
min. 170 p-plasser. (jf forslag til reguleringsbestemmelser § 2-5a). 

 Det bør imidlertid også tas høyde for eventuell mulighet for utsprengning av underetasjen til 
lagerformål. Minstekravet er 1 bil pr 200 m2, som ved 17 daa lagerareal utgjør min. 85 p-
plasser. 

 
Vurdering 
På bakgrunn av et påvist redusert parkeringsbehov, foreslår vi at maksimalt tillatt parkering reduseres fra 567 
til 300 parkeringsplasser. 

 
4. Trafikkonsekvenser 

 Av hensyn til veganleggets kapasitet er det ønskelig å vurdere trafikkonsekvensene av 
handelsomfanget. 

 Varegruppeutvalget innen plasskrevende handel vil mest sannsynlig avgrenses til biler og 
motorkjøretøyer, som ikke utgjør personintensiv handelsvirksomhet. Selv når ulike 
verkstedsfunksjoner medregnes vil dette være foretak med lavere besøksfrekvens enn de 
øvrige tillatte varegruppene. 

 Inntilliggende nabotiltak (Borgard AS) genererer mye transportvirksomhet, men i mindre grad 
besøksparkering. 

 Detaljreguleringen av Hølaløkkaområdet utløser krav om vegtekniske tiltak, bl.a. ombygging av 
rundkjøringen med ny adkomst, firefelts veg (Kirkelina) mellom E18 og rundkjøring m.m. 

 Området har god biltilgjengelighet. Nærheten til E18 er gunstig for bilbaserte 
handelsetableringer med regionalt kundegrunnlag. 

 Jf også fylkesmannes uttalelser om at området egner seg til lager-, produksjons- og 
transportbedrifter, foruten plasskrevende handel. Det bekreftes at planlagt bruksformål og 
lokalisering er i tråd med Kommunal- og miljødepartementets retningslinjer og ABC-modellen 
(lokaliseringsverktøy). 
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Vurdering 
Salg av biler/motorkjøretøyer utgjør en lite personintensiv virksomhet, som i begrenset grad fører til 
trafikkøkning i området (jf også påvist redusert parkeringsbehov). Nærheten til E18 gir god biltilgjengelighet 
og redusert bilbelastning sammenlignet med tilsvarende etableringer i tett bebyggelse. Formålet er i tråd med 
overordnede planer/føringer for området. 

 
5. Bransjeglidning og handelslekkasje 

 Trelast og andre større byggevarer, samt salg fra planteskoler/hagesentre, vil være mindre 
aktuelle varegrupper, siden disse allerede finnes i området (jf tidligere klausulert/tidsbegrenset 
kontrakt angående konkurranse (bransjeglidning) mellom Bauhaus og Gjellebekk Invest AS). 

 Salg av biler og motorkjøretøyer er i stor grad leverandørstyrt og vil ikke føre til bransjeglidning 
på samme måte som for mange andre varegrupper. Slike etableringer reguleres ofte gjennom 
hovedforhandler. 

 Konkret arbeides det med muligheter for et hovedkontor for en interessert ny billeverandør. 
Dette vil være en aktør mer på nasjonalt/regionalt nivå enn lokalt, og utgjør ingen 
konkurransetrussel for nærområdet. 

 Foreløpig planlagte handelstiltak innebærer også relaterte lagerbehov og verkstedtjenester, 
noe som vil være mindre aktuelt å etablere i eksisterende sentrumsområder. 

 Viser til fylkesmannes uttalelser om at området egner seg til lager-, produksjons- og 
transportbedrifter, foruten plasskrevende handel. 

 
Vurdering 
Handel med plasskrevende varer (avgrenset varegruppe) på Hølaløkka, anses ikke å utarme 
sentrumshandelen og vil neppe være noen trussel mot tettstedsutviklingen i Buskerud. Biler og 
motorkjøretøyer utgjør ingen typisk bransjeglidende varegruppe, og vil i liten grad påvirke eksisterende 
handelsetableringer. Varegrupper som i dag konkurrerer med inntilliggende virksomheter er på kortere sikt 
mindre aktuelle.. 

 
III OPPSUMMERING 
Tillatte varegrupper er i utgangspunktet svært avgrenset, og reduseres ytterligere gjennom naturlig 
markedstilpasning og lokale forhold. Gjenværende, sannsynlige varesatsing for området (biler og 
motorkjøretøyer) representerer ingen personintensiv virksomhet, uhåndterlige trafikkmengder, stort 
parkeringsbehov, bransjeglidning eller noen trussel mot eksisterende tettsteder. 
 
Gjellbekk Invest AS konsentrerer sitt arbeid om varegrupper som innebærer færrest mulige 
konsekvenser med tanke på trafikk, parkering, bransjeglidning og byspredning. 
 
Det foreslås en maksimal handelsutnyttelse på ca 17 daa BRA, samt maksimalt 300 parkeringsplasser. 


