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Miljøverndepartementet 18.01.2008 
 
 
Utfyllende kommentarer til rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre 
 
Innledning 
For å ivareta viktige nasjonale og regionale interesser kan Kongen med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 17-1 andre ledd, bestemme at særskilt angitte bygge- og anleggstiltak 
ikke kan iverksettes, eller bare kan iverksettes dersom de er i samsvar med vedtatte 
planer. Avvik fra bestemmelsen krever samtykke fra departementet. Slike bestemmelser 
gjelder for et tidsrom av inntil 10 år og kan forlenges med 5 år av gangen. 
 
 
Til § 1 Formål 
Som oppfølging av den tidligere rikspolitiske bestemmelsen om midlertidig 
etableringsstopp for kjøpesentre utenfor byer og tettsteder (1999-2004), er det utarbeidet 
fylkesplaner og fylkesdelplaner med retningslinjer for lokalisering av handel og service. 
Dette er planer som er utviklet gjennom et omfattende samarbeid mellom 
fylkeskommune, fylkesmann, regionale myndigheter, kommunene og det lokale 
næringsliv. Det er noen områder som ikke omfattes av slike retningslinjer, blant annet 
deler av Hedmark, Østfold og Rogaland. 
 
Målet med planene og med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- 
og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en 
utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som 
ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle 
bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere 
klimagassutslippene.  
 
Denne rikspolitiske bestemmelsen er et virkemiddel for å sikre bedre oppfølging av 
godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner med nasjonale og regionale mål og 
retningslinjer for lokalisering av større kjøpesentre. Hensikten er å oppnå en mer 
samordnet lokaliseringspolitikk på tvers av kommunegrensene og større forutsigbarhet 
for kommuner og utbyggere. 
 
 
Til § 2 Virkeområde 
Bestemmelsens geografiske virkeområde er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1. 
Bestemmelsen gjelder derfor for hele landet, unntatt Svalbard. 
 
 
Til § 3 Regler for etablering av kjøpesentre 
I § 3 første ledd fastsettes at etablering eller utvidelse av kjøpesentre bare kan skje i 
samsvar med godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner med retningslinjer for 
lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner. Det betyr at retningslinjene i disse 
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planene får juridisk bindende virkning for etableringen av kjøpesentre, slik at det blir 
forbud mot etablering i strid med plan.  
  
For områder som ikke omfattes av godkjent plan, bestemmes i § 3 andre ledd at det ikke 
er tillatt å etablere kjøpesentre med over 3000 m2 bruksareal, eller å utvide eksisterende 
sentre slik at det samlede bruksareal overskrider denne grensen. Dette forbudet vil også 
gjelde dersom en godkjent fylkesplan eller fylkesdelplan blir helt eller delvis opphevet.  
 
Med bruksareal menes fellesareal og leietakers bruksareal som består av salgsflate, 
lagerlokale, spiserom/kantine og kontorareal.  
 
Fylkesmannen kan gi samtykke til å fravike denne bestemmelsen dersom dette etter en 
konkret vurdering anses å være forenlig med formålet i § 1. Dette innebærer at det ikke 
skal være rom for vesentlige avvik. Saksbehandlingen er kommentert nærmere nedenfor. 
 
I § 3 defineres hva som menes med kjøpesenter og med detaljhandel. Med kjøpesenter 
forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som etableres, 
drives og framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og 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.  
 
 
Til § 4 Saksbehandling 
Fylkesmannen gis myndighet til å forvalte denne rikspolitiske bestemmelsen, jfr. plan- og 
bygningslovens § 13. Søknader om samtykke til å fravike bestemmelsen i § 3 skal sendes 
kommunen, som skal foreta en vurdering av søknaden før den oversendes fylkesmannen 
for avgjørelse. Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet høres før avgjørelse 
tas.   
 
Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet. Forvaltningslovens 
regler om klagefrist på 3 uker m.v. vil komme til anvendelse.  
 
Samtykke-behandling vil være nødvendig for å gjennomføre tidligere vedtatte 
reguleringsplaner og bebyggelsesplaner som er satt til side av den rikspolitiske 
bestemmelsen.  
 
Fylkesmannen skal for øvrig på vanlig måte etter plan- og bygningsloven behandle alle nye 
planer om etablering eller utvidelse av kjøpesentre.  
 
Nye planer skal være i samsvar med fylkesplan og fylkesdelplan. Forslag til nye planer 
som ikke er i samsvar med fylkesplan og fylkesdelplan må vurderes strengt ut fra de 
hensyn som framgår av formålet i § 1. Fylkesmannen og fylkeskommunen skal medvirke i 
kommunens arbeid med nye arealplaner, og de kan om nødvendig fremme innsigelse. 
Selve planbehandlingen vil sikre at hensikten med den rikspolitiske bestemmelsen blir 
ivaretatt, og det er derfor ikke nødvendig å behandle saken som en samtykke-sak i tillegg.  
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Til § 5 Ikrafttredelse, varighet og virkning 
Den rikspolitiske bestemmelsen trer i kraft umiddelbart og har en varighet på inntil 10 år. 
Det er meningen at det skal utarbeides nye regionale planer etter ny plan- og bygningslov, 
og at det nye virkemidlet "regional planbestemmelse" vil avløse den rikspolitiske 
bestemmelsen.   
 
Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og 
fylkesdelplaner skal legges til grunn for kommunenes planlegging og behandling av 
søknader om etablering eller utvidelse av større kjøpesentre. 
 
Godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges til grunn for nye planer (arealdel til 
kommuneplanen, reguleringsplan og bebyggelsesplan), og vil ved motstrid gi grunnlag for 
innsigelser.  
 
Bestemmelsen gjelder foran eldre arealplaner, jf. plan- og bygningslovens § 20-6 siste ledd. 
Nye planer går imidlertid foran bestemmelsen.  
 
Nye byggetillatelser eller rammetillatelser kan ikke gis i strid med den rikspolitiske 
bestemmelsen. Forbudet gjelder ikke i de tilfeller der lovlige byggetillatelser og 
rammetillatelser er gitt når bestemmelsen trer i kraft.  
 
Ved revisjon av fylkesplaner og fylkesdelplaner vil bestemmelsen knytte seg til gjeldende 
planer inntil de nye planene er godkjent. 
 
Miljøverndepartementet vil utarbeide retningslinjer for revisjon av fylkesplanene og 
fylkesdelplanene.   


