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Høring på ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre 
og handel 

 

Norges Bondelag viser til høringsbrev av 3. september 2013 fra Miljøverndepartementet til 

”Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel”. 

  

Norges Bondelag støtter i all hovedsak prinsippene i ny planbestemmelse. Det er bra at 

departementet har fokus på samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk og at vern av matjord 

nevnes spesielt i formålsparagrafen. Våre bemerkninger er derfor begrenset til:  

 

 I formålsparagrafen, siste setning må ordlyden endres til: 

”Etablering på dyrket mark skal unngås” 

Dermed slår man fast i den statlige planbestemmelsen at behovet for nok mat er en 

global og nasjonal samfunnsinteresse som må gå foran en lokal/regional 

samfunnsinteresse som et nytt kjøpesenter representerer.   

 

 For at bestemmelsene skal kunne bidra til samfunnsøkonomisk effektiv arealbruk, 

jfr formålsparagrafen, må parkeringsareal tas med i beregning av bruksareal. 

Eventuelt må det settes som krav at parkering skal skje over/under bakkenivå 

og/eller samles i egne fleretasjes p-hus. 

 

 

Bakgrunn for vår uttalelse 

Stortinget har med behandlinga av Meld St 9 (2011-2012) Om landbruks og matpolitikken 

- Velkommen til bords, våren 2012, satt som mål at Norges landbaserte matproduksjon skal 

øke i takt med befolkningsveksten. Fordi Norge har så knappe ressurser med dyrkbare 

arealer av høy kvalitet er det særdeles viktig å ta vare på de eksisterende dyrka arealene.  

 

I dag utgjør dyrka mark, som er grunnlaget for all matproduksjon, enten det gjelder plante- 

eller husdyrproduksjon, kun tre prosent av Norges landareal. Bare ⅓ av denne er egnet til 

matkornproduksjon. Den mest produktive jorda finnes i og rundt de store byene, som 

Stavanger, Trondheim og Oslo, samt i og rundt øvrige byer og tettsteder i 
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Oslofjordområdet. Dette er også de områdene med størst utbyggingspress. Vi må derfor ha 

særlig stor fokus på effektiv arealbruk i disse områdene. 

 

God og effektiv arealbruk i byer og tettsteder er godt jordvern! 

 

Norges og verdens befolkning vil øke sterkt de kommende åra. Nær en milliard mennesker 

lever allerede i dag i følge FN under sultgrensen. I tillegg vil klimaendringer, som 

temperaturstigning og mer intens nedbør, gjøre det mer utfordrende å produsere mat, både i 

Norge og globalt. Begge disse faktorene gjør at knapphet på mat er en av de største 

utfordringene vi står foran og at vi både av etiske grunner og av hensyn til egen 

matsikkerhet må ta vare på de begrensede matjordressursene vi har i Norge. Det er en 

nasjonal og global interesse, mens kjøpesentre som regel er en lokal og i enkelte tilfeller en 

regional interesse. 

 

”Nok mat” er en samfunnssak og viktigere enn et nytt kjøpesenter i et samfunnsøkonomisk 

regnskap! 

 

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Arild Bustnes         Amund Kind 
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