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Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke etter rikspolitisk bestemmelse 

for kjøpesentre - etablering av nytt forretningsbygg på gnr. 49 bnr. 13, Mosseveien 50 B 

i Råde kommune 

 

Det vises til oversendelse av saken i brev av 17. mars 2015 fra Fylkesmannen i Østfold. 

  

Fylkesmannens avslag på samtykke til å fravike rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre av 

6. februar 2015 er påklaget av Advokatfirmaet Grindstad & CO på vegne av tiltakshaver 

Elvestad Invest AS i brev av 27. februar 2015.  

  

Departementet har kommet til at klagen tas til følge, og omgjør fylkesmannens vedtak 

av 6. februar 2015. Departementet legger til grunn at det omsøkte forretningsbygget 

ikke omfattes av fylkesdelplan og rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Bakgrunnen 

er at de aktuelle forretningsbyggene ikke har en lokaliseringsmessig sammenheng som 

tilsier at området kan defineres som et kjøpesenter. Departementet har blant annet lagt 

vekt på at byggene ligger langt fra hverandre og at den store "avkjøringsrampen" fra 

E6 - som ligger mellom forretningsbyggene - gjør at forretningsenhetene ikke fremstår 

som én detaljhandelspark.  

 

 

Bakgrunn 
Arkitekthuset Knut H. Knudtsen AS søkte 2. juli 2014 på vegne av Elvestad Invest AS om 

samtykke til å fravike rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Bakgrunnen er at Elvestad 

Invest AS ønsker å oppføre et forretningsbygg på 1520 m2 bruksareal for varekjeden Europris. 

Søker viser blant annet til at denne type virksomhet ikke passer i mer sentrumsnære områder i 

tettstedet. Området er regulert ved reguleringsplan for Jonsten Næringspark, vedtatt 13. 

september 2007. I følge reguleringsplanen tillates inntil 3000 m2 forretningsareal som ikke 
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selger plasskrevende varer. I nærheten ligger det allerede eksisterende forretningsbygg, en 

Kiwi-butikk med bruksareal på 1440 m2 og tidligere «Smart-Club» på ca 7700 m2. Forskrift 

om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre av 27. juni 2008 bestemmer at kjøpesentre bare 

kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner. I følge 

gjeldende fylkesplan for Østfold 2009-2012 regnes handelsvirksomhet på 3000 m2 eller mer 

lokalisert i flere enheter innenfor et område som kjøpesenter.  

  

Råde kommune støtter etableringen av nytt forretningsbygg i Mosseveien 50 B. Kommunen 

anbefaler således at det gjøres unntak fra kjøpesenterbestemmelsene. Kommunen viser til at 

de er generelt positive til etablering av handel og næring i de områder som er bestemt i 

kommuneplanen. Det vises til kommunens vedtak 20. november 2014 der det ble vedtatt at 

kommunen støtter etablering av nytt forretningsbygg. 

  

Østfold fylkeskommune har uttalt seg til søknaden 5. januar 2015. Fylkeskommunen går imot 

å gi samtykke til å fravike kjøpesenterbestemmelsen. Fylkeskommunen viser til 

kjøpsenterbestemmelsen § 1. Fylkeskommunen mener det nye forretningsbygget ikke vil 

bidra til en bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling.  

  

Med henvisning til fylkesplanen har fylkesmannen lagt til grunn at ytterligere etablering av 

forretningsvirksomhet i området er i strid med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. På 

denne bakgrunn avslo fylkesmannen søknaden i vedtak 5. januar 2015. I begrunnelsen for 

avslaget er det vist til at et samtykke ikke er i tråd med formålet med den rikspolitiske 

bestemmelsen. Fylkesmannen viser til at dette særlig gjelder målet om å styrke eksisterende 

tettstedssentre, bidra til miljøvennlige transportvalg samt å unngå byspredning og dårlig 

tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil.  

  

Klager påstår at forskriften om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre ikke gjelder for 

etableringen. Subsidiært påstår klager at den omsøkte etableringen er forenlig med 

kjøpesenterbestemmelsen § 1, og også vil fremme dette formålet, jf. forskriftens § 3 tredje 

ledd. På bakgrunn av klagen har fylkesmannen vurdert saken på nytt, men har kommet til at 

det ikke er grunn til å endre vedtaket. 

  

Departementet vil bemerke 

I forskriften om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre er det vedtatt midlertidig 

etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder. Bestemmelsen 

innebærer at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i 

godkjent fylkesplan.  

 

I forskriften § 3 tredje ledd sies det imidlertid at fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike 

den rikspolitiske bestemmelsen dersom dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig 

med formålet i forskriften § 1.  Av § 1 går det frem at formålet med bestemmelsen er å sikre 

en sterkere regional samordning av kjøpesenterpolitikken, å styrke eksisterende by- og 

tettstedssentre, å unngå en utvikling som fører til byspredning og bilavhengighet, å bidra til 

miljøvennlig transportvalg og å begrense klimagassutslippene. Hva som anses som 

kjøpesenter er definert i forskriften § 1 og senere praksis.  

 

For Østfold gjelder retningslinjene i fylkesplan for Østfold 2009-2012.  Kjøpesentra med et 

bruksareal på mer enn 3000 m2 kan bare etableres eller utvides i områder som er spesielt 

utpekt i fylkesplan /fylkesdelplan og avklart i kommuneplanens arealdel. 
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Klagen er fremsatt i rett tid, og vilkårene for å behandle klagen er oppfylt. Departementet kan 

prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye omstendigheter og ta opp forhold som 

ikke er berørt av klager. På denne bakgrunn foretas en vurdering av om forskriften gjelder for 

etableringen, og i så fall om etableringen er forenlig med formålet i forskriften § 1. 

  

Spørsmålet om forskriften gjelder for etableringen 

Departementet behandler først spørsmålet om tiltaket omfattes av forskriften. Klager anfører 

at forskriften ikke gjelder fordi samlet forretningsvirksomhet er under 3000 m2. Det vises til at 

tidligere Smart Club og omsøkte etablering ikke ligger innenfor samme område, blant annet 

fordi det ligger et betydelig trafikkareal bestående av rundkjøring og veier mellom 

forretningsbyggene. Det to områdene fremstår etter klagers syn som ganske adskilt. Det 

hevdes således at det ikke er snakk om samme "kjøpesenter". Det vises også til at det i dag 

ikke er forretningsdrift i tidligere Smart Club.    

  

Etter fylkesplanen punkt 5.9.2 er kjøpesenter detaljhandel i bygningsmessige enheter og 

bygningskomplekser som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som 

krever kunde- eller medlemskort for å få adgang. I kjøpesenter foregår salg av alle typer varer 

direkte til forbruker, det vil si både dagligvarehandel og faghandel, inklusive salg av 

plasskrevende varer. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter 

innenfor ett område. 

  

Det omsøkte tiltaket har bruksareal på 1521 m2. Rett ved siden av er det etablert en 

dagligvarebutikk med bruksareal på 1440 m2. Til sammen har disse to forretningene et 

bruksareal under 3000 m2. I nærheten av ligger det imidlertid flere forretningsbygg. Omkring 

300 m fra de to forretningene ligger blant annet forretningsbygg for tidligere Smart Club. 

Dersom de tre byggene regnes som "handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter innenfor et 

område" er det snakk om et kjøpesenter som er større enn 3000 m2 bruksareal. Tiltaket kan i 

så fall ikke tillates før det er gitt samtykke fra fylkesmannen eller kjøpesenter er avklart i 

regional plan.     

  

Fylkeskommunen har uttalt seg i saken og angir at handelsvirksomhet lokalisert i flere enheter 

innenfor et område regnes som kjøpesenter. Det vises til at med "område" menes det som i 

forhold til handel kan sees som et naturlig sammenhengende areal. Området er etter 

fylkeskommunens syn ikke begrenset til arealet innenfor den aktuelle reguleringsplanen. Det 

vises til at det ikke er gitt en konkret definisjon, men at det i en sak fra 2012 ble lagt til grunn 

av departementet at forretningsbygninger som lå 300-350 m fra hverandre ble ansett å ligge 

innenfor det samme området. Fylkesmannen støtter denne vurderingen. Fylkesmannen kan 

ikke se at det er relevant at det ligger en trafikkert vei mellom bygningene, fordi dette ofte vil 

være tilfelle i handelsområder.   

  

Når det gjelder tidligere Smart Club støtter departementet fylkesmannens vurdering om at det 

må legges til grunn at denne bygningen er godkjent for detaljhandel. Etter departementets syn 

kan det ikke legges vekt på at lokalene ikke brukes i dag. Spørsmålet blir så om de 

forskjellige forretningsenhetene er konsentrert til ett område og sammen fremstår som en 

detaljhandelspark. Det er på det rene at de enkelte forretningene ikke trenger å ligge i samme 

bygg. I følge departementets veiledning til forskriften omfattes også forretninger gruppert 

omkring et torg, en gågate eller en åpen plass. Veilederen viser også til at det på annen måte 

kan være en lokaliseringsmessig sammenheng mellom de ulike enhetene, som for eksempel 
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en detaljhandelspark. Departementet har således lagt til grunn at en lokaliseringsmessig 

sammenheng kan foreligge uten at enhetene nødvendigvis ligger tett sammen i et system med 

for eksempel et torg eller en åpen plass som et slags felles område i midten.  

  

Det må således foretas en konkret vurdering av om det omsøkte forretningsbygget, den 

eksisterende dagligvarebutikk og tidligere Smart Club kan anses konsentrert til ett område, og 

dermed omfattes av definisjonen for kjøpesentre. Det er på det rene at det omsøkte 

forretningsbygget og den eksisterende dagligvarebutikken er lokalisert på en måte som dekkes 

av definisjonen. Den lokaliseringsmessige sammenhengen mellom disse enhetene og tidligere 

Smart Club er imidlertid svakere. Det er to forskjellige parkeringsplasser med egne 

innkjøringer/atkomster. Byggene ligger også forholdsvis langt fra hverandre (ca 300 m i 

luftlinje). Etter departementets syn taler dette for at de tre forretningene ikke er konsentrert til 

ett spesielt område etter definisjonen av kjøpesentre. Dette støttes også av at det ligger en 

"avkjøringsrampe" fra E6 mellom forretningsbyggene. Rampen gjør at det ikke er naturlig å 

se det omsøkte forretningsbygget og tidligere Smart Club som konsentrert til en 

detaljhandelspark. Rent avstandsmessig taler tidligere praksis for at forretningene ligger til det 

samme området. Som nevnt ovenfor ble forretningsbygg som lå 300-350 m fra hverandre 

ansett å ligge i samme område i en sak fra Askim kommune.  

 

Etter en samlet vurdering har departementet kommet til at det ikke kan legges avgjørende vekt 

på avstanden alene. Med bakgrunn i sakens dokumenter finner departemenet at 

forretningsbyggene ikke har en lokaliseringsmessig sammenheng som tilsier at det kan anses 

som et kjøpesenter etter definisjonen i forskriften § 1. Det legges blant annet vekt på at 

byggene ligger langt fra hverandre og at "avkjøringsrampen" fra E6 – som ligger mellom 

forretningsbyggene – tilsier at forretningsenhetene ikke er konsentrert til et spesielt område 

som sammen fremstår som én detaljhandelspark. 

  

På denne bakgrunn finner departementet ikke grunn til å ta stilling til den subsidiære 

påstanden om at etableringen er forenlig med kjøpesenterbestemmelsen § 1, jf. forskriften § 3 

tredje ledd.  
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Departementet har etter dette kommet til at klagen tas til følge. Departementet omgjør 

fylkesmannens vedtak 6. februar 2015 og legger til grunn at fylkesdelplan og rikspolitisk 

bestemmelse for kjøpesentre ikke gjelder for etableringen av det omsøkte tiltaket. 

Departementets vedtak kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd første 

punktum. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Bjørn Casper Horgen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Pål A. F. Lorentzen 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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