
 

 
Miljøverndepartementet – Høringsforslag 18.01.2008    
 
Rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre  
 
Fastsatt ved kongelig resolusjon …………med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77   
§ 17-1 annet ledd. Fremmet av Miljøverndepartementet. 
 
§ 1 Formål 
Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere 
regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. 
Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til miljøvennlige 
transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og 
dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å 
oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense 
klimagassutslippene.  
 
 
§ 2 Virkeområde 
Bestemmelsen gjelder for hele landet, jf. plan- og bygningsloven § 1. 
 
 
§ 3 Regler for etablering av kjøpesentre 
Kjøpesentre kan bare etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesplaner eller 
fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre 
servicefunksjoner. 
 
For områder som ikke omfattes av slik plan, er det ikke tillatt å etablere eller utvide 
kjøpesentre med et bruksareal på mer enn 3.000 m2. 
 
Fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike bestemmelsen om etablering av 
kjøpesentre, dersom dette etter en konkret vurdering anses å være forenlig med 
formålet i § 1. 
 
Med kjøpesenter forstås 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.  
 
Med detaljhandel menes salg av alle typer varer direkte til forbruker, det vil si både 
dagligvarehandel og faghandel, inklusiv salg av plasskrevende varer. 
 
 
§ 4 Saksbehandling 
Søknader om samtykke til å fravike bestemmelsen om etablering av kjøpesentre i § 3 
skal sendes kommunen. Kommunen skal foreta en vurdering av søknaden i forhold til 



 

denne rikspolitiske bestemmelsen og sammen med sin uttalelse oversende saken til 
fylkesmannen for avgjørelse. Fylkeskommunen skal høres før avgjørelse tas.  
 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet. 
 
Fylkesmannen kan gi råd om forståelsen av denne rikspolitiske bestemmelsen.  
 
 
§ 5 Ikrafttredelse, varighet og virkning 
Denne rikspolitiske bestemmelsen trer i kraft straks og har en varighet på inntil 10 år. 
Bestemmelsen gir godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner juridisk bindende 
virkning. 
 
Bestemmelsen gjelder foran eldre reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og 
kommuneplanens arealdel, dersom disse ikke er i samsvar med fylkesplaner eller 
fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av varehandel og andre 
servicefunksjoner.  
 
Bestemmelsen skal legges til grunn for nye planer og vil ved motstrid gi grunnlag for 
innsigelser.  
 
Nye byggetillatelser eller rammetillatelser etter plan- og bygningsloven kan ikke gis i 
strid med bestemmelsen. Bestemmelsen gjelder ikke i tilfeller der lovlig byggetillatelse 
eller rammetillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt når bestemmelsen trer i kraft.  
 
 


