
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

Miljøverndepartementet
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
3.9.2013 2013/17393-4 FM-M Erling Gunnufsen 25.10.2013

Postadresse:         
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo

Besøksadresse:
Tordenskiolds gt 12 
Inngang sjøsiden

Telefon: 22 00 35 00
Telefaks: 22 00 35 35
Internett: 
www.fylkesmannen.no/OsloOgAkershus

Saksbehandler: Erling Gunnufsen
Direkte telefon: 22 00 36 34
E-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no  
Org.nummer: NO 974 761 319

Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel - høringsuttalelse

Vi viser til høringsbrev fra Miljøverndepartementet oversendt med e-post 3.9.2013 med 
vedlagt forslag til statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesenter og handel.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har følgende innspill:

§1 Formål
Begrepet ”samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk” er uklart, og vi mener at ”effektiv og
bærekraftig arealbruk” er mer dekkende siden bærekraftbegrepet omfatter både miljømessige, 
sosiale og økonomiske forhold. 

For å harmonisere bestemmelsene med styrkingen av jordvernet er det viktig med følgende 
presisering; Etablering på dyrket og dyrkbar mark skal unngås.

I de utfyllende kommentarer til § 1 bør det stå hvilke vurderinger som må ligge til grunn der
viktige nasjonale og regionale miljø- og jordvernhensyn er berørt (jf. lovkommentar til PBL,
KU-forskriften og forslag til SPR for bolig, areal og transportplanlegging):

 alternativer til utbyggingsarealet, herunder fortetting og omforming av eksisterende
byggeområder skal være vurdert, og hensynet til dyrka jord må avveies tydelig mot 
andre hensyn

 høy arealutnyttelse skal legges til grunn
 parkeringsareal skal reduseres mest mulig

§ 3 Regler for lokalisering av kjøpesentre og handel
I Oslo og Akershus er det en stor utfordring å håndtere nye forretningskonsepter som legger 
opp til bilbasert detaljhandel i store bygningskomplekser utenfor byer og tettsteder. Vi ser 
derfor positivt på at definisjonen av plasskrevende varegrupper tas inn i forslaget til 
bestemmelser.

I tillegg er bransjeglidning et problem knyttet til handel med plasskrevende varegrupper. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har erfaring med at begrensinger i parkeringstilbudet er en 
effektiv måte å hindre at forretninger med stor publikumstilstrømning og stort 



FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

detaljvareutvalg lokaliseres til områder utenfor byer og tettsteder, ment for handel med 
plasskrevende varegrupper. Vi anbefaler derfor at det innføres en bestemmelse som fastsetter 
en streng restriktiv parkeringsnorm i handelsområder for plasskrevende varegrupper.

For å unngå at handel med plasskrevende varer skal medføre stort press på dyrka jord og 
andre viktige arealer i randsonen til byer og tettsteder, er det bra at det i de utfyllende 
kommentarer under overskriften ”Handelsvirksomhet som ikke omfattes av forbudet” blir 
presisert som følger: ”For å sikre høy arealutnyttelse og hindre byspredning skal denne typen
handel etableres innenfor de formålsavgrensinger som allerede er gitt i gjeldende 
kommuneplaner. Utvidelse av disse handelsområdene bør kun tillates dersom det ikke 
foreligger arealkonflikter, og etter at utbyggingspotensialet innenfor eksisterende 
formålsavgrensninger er utnyttet fullt ut”.

Ved praktiseringen av gjeldende bestemmelser har vi erfart at det kan oppstå diskusjoner om 
hva som ligger i begrepet kjøpesenter, og uklarheter om hvorvidt frittstående forretninger
omfattes av forbudet. Det er derfor bra at det nå blir presisert at bestemmelsene gjelder all 
form for virksomhet som driver salg av varer til private sluttbrukere.

Bestemmelsene skal fortsatt kun omfatte handel over 3000 m2. Da er det viktig at det går klart 
fram at ved utvidelser, eller når flere virksomheter lokaliseres innenfor samme område, skal 
det samlede bruksarealet ikke utgjøre mer enn 3000 m2. Vi mener at det i tilegg kan være 
behov for en presisering av hva som menes med ”innenfor samme område”. 

Fylkesmannen mener at for å nå målet om styrke eksisterende by- og tettstedssentre er det 
viktig å unngå videre utvikling av store kjøpesentre i byenes utkant. Bestemmelsene bør 
stimulere til at handelsvirksomheten bidrar til utviklingen av gode, flerfunksjonelle urbane 
miljøer i nærhet til der folk bor. Vi mener derfor at følgende avsnitt under ”Innpassing av 
kjøpesentre og handel” i utfyllende kommentarer til § 3 bør løftes opp i bestemmelsene: ”Ved 
planlegging av ny handel må handelens omfang tilpasses størrelsen på stedet og det omland 
som skal betjenes. Samtidig må også bygningsmassens utforming tilpasses stedets bebyggelse 
og struktur”.

Med hilsen

Anne-Marie Vikla Morten Ingvaldsen
fylkesmiljøvernsjef landbruksdirektør
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