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Hensikten med oppstartsmøte for forenklet planprosess av detaljregulering for Jessheim sør,
er med bakgrunn i innspill fra tiltakshaver om å endre følgende reguleringsbestemmelse 4.1:
Nåværende bestemmelse: «Det tillates plasskrevende handel jfr. den til enhver tid gjeldende
fylkesdel/regional plan for handel, opp til 10 000 m2 BRA integrert i bygning til blandede
formål.»
Tiltakshaver foreslår å endre bestemmelse til følgende:
«Det tillates storhandel definert som minimum 1000 m2 BTA pr. handelsaktør, opp til
10 000 m2 BRA integrert i bygning til blandede formål. Rene klær- og skoforretninger tillates
ikke.»

Ullensaker kommune
Besøksadresse:
Furusethgt. 12
2050 Jessheim

Postadresse:
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2051 Jessheim
Telefon: 66 10 80 00

E-post:
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www.ullensaker.kommune.no

Bank: 8601.41.92400
Bank, skatt: 6345.06.02355
Org. nr.: 933 649 768 MVA

Plasskrevende varer og storhandel
Et tema for møtet var hva «plasskrevende handel» og «storhandel» innebærer. I den nye,
rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre (trådde i kraft 1. juli 2008), er det ikke definert
hva plasskrevende varer innebærer. Da det ikke eksisterer en felles nasjonal avklaring av
begrepet, vil dette kunne gi ulik praksis med tanke på begrepsbruken og plassering av
plasskrevende varer fra fylke til fylke. Det eksisterer ingen tydelige definisjoner på
plasskrevende varer og storhandel, og tiltakshaver må komme tilbake med en tydelig
avklaring av hva som ligger i begrepene. Tiltakshaver må i reguleringsprosessen definere hva
som legges i begrepene «plasskrevende handel» og «storhandel». Tiltakshaver må vurdere om
det skal legges inn begrensninger på enkelte varegrupper, for eksempel at det ikke skal tillates
rene tekstilbutikker eller skobutikker.
1000 m2 BTA pr. handelsaktør
Tiltakshaver ønsker at reguleringsendringen skal åpne opp for minimum 1000 m2 BTA pr.
handelsaktør. Potensielt kan dette medføre at det blir 10 aktører på 1000 m2 BTA innenfor
10 000 m2 BRA. Dette er ikke ønskelig fra kommunens side. Kommunen oppfordrer
tiltakshaver til å vurdere en begrensning som kan sikre riktig handelstype i området.
Den forenklede planprosessen vil avklare hvordan man skal definere hvilke type aktører som
skal kunne etableres og hvor stort areal som skal avsettes per aktør.
Handelsanalyse
Når det gjelder handelsanalysen er denne relativt omfattende, og kommunen vil komme med
tilbakemeldinger på et senere tidspunkt.
Videre behandling av planen
Varslingstekst og varslingsannonse godkjennes av kommunen før naboliste og liste over
offentlige instanser sendes til forslagsstiller. Frist for merknader skal være fire uker.
Annonsen skal kunngjøres i Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad. Varslingen legges
også ut på kommunens nettsider med tilhørende dokumenter (planinitiativ, revidert
planbestemmelse, handelsanalyse og oppstartsmøtereferat).
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