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Statlige planbestemmelser for kjøpesentre og handel - Høring 

Vi viser til Miljøverndepartementets brev av 3. september 2013.   

 

Forslaget innebærer etter sitt formål å styrke eksisterende by- og tettstedssentre. Dette skal 

skje gjennom etableringshindringer for konkurrerende virksomheter for så vidt gjelder vare-

handel til sluttbruker. Butikker eller kjøpesentre større enn 3 000 m² lokalisert utenfor slike 

sentre, og utvidelser av eksisterende sentre eller butikker utenfor nevnte lokalisering skal som 

utgangspunkt ikke kunne etableres. Fylkesmannen kan likevel godkjenne etableringer som 

etter nærmere angitt vurdering etter plan- og bygningslovens bestemmelser faller innenfor 

formålsbestemmelsen.  

 

Forslaget vil særlig begrense etableringen av handelsvirksomheter som kan konkurrere i geo-

grafiske markeder som omfatter flere byer og/eller tettsteder. Slike virksomheter vil ofte re-

presentere et bredere vareutvalg enn de mindre utsalgsstedene og dermed representere et for-

bedret tilbud til forbrukerne/sluttbrukerne. Etableringsmuligheter er viktig for å legge til rette 

for konkurranse slik at samfunnets ressurser kan utnyttes effektivt. Vi viser også til regjerings 

politisk plattform der det under avsnittet om konkurranse heter følgende (s. 37): 

 

”Regjeringen vil: 

 Gjennomgå og redusere etablerings- og konkurransehindrende ordninger for tjeneste-

ytende næringer, som åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbe-

stemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter 

(vår utheving).  

 

Siden fysisk infrastruktur og etableringsmuligheter varierer omkring i landet, er det etter 

Nærings- og handelsdepartementets mening uklart hvorfor det skulle være behov for å fastset-

te detaljerte regler på nasjonalt nivå på dette området. 



 

Side 2 

 

 

Dersom Miljøverndepartementet ønsker å gå videre med forslaget, bør det først foretas en 

vurdering av virkningene for konkurranse, næringsutvikling, transportmønster og forbruker-

velferd. Generelt bør hensynet til konkurranse og næringsutvikling, og spesielt hensynet til 

muligheten for nyetableringer, tillegges vekt i planprosesser. Vi kan ikke, ut i fra det som er 

nevnt ovenfor, se at det foreliggende forslaget er i tråd med regjeringens politiske plattform. 

 

 

Med hilsen 

 

Einar N. Ruud 

fung. avdelingsdirektør (e.f.) Thea Ringstad 

 rådgiver 
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