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ORIENTERING OM HANDELSUTVIKLINGEN PÅ KLEIVBROTTET
  

Utvalg Møtedato Saksnummer
Utvalget for Regulering og kommunalteknikk 23.11.2011 064/11
Bystyret 14.12.2011 139/11

  

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering 

23.11.2011 Behandlingen i Utvalget for Regulering og kommunalteknikk

Rådmannens innstilling ble tatt til orientering.

Utvalget for regulering og kommunalteknikk henstiller til BYSTYRET å gjøre følgende 
VEDTAK:

Saken tas til orientering.

14.12.2011 Behandlingen i Bystyret

Saken ble enstemmig tatt til orientering.

B-139/11 Bystyrets vedtak:

Saken tatt til orientering.

  

Sammendrag
Rådmannen ønsker å orientere om det planrettslige grunnlaget for handelsutviklingen på  
Kleivbrottet. Bakgrunnen er at det i dag står ledig om lag 2600 m2 handelsareal på området.  

Juridiske forhold
Plan- og bygningsloven: 



• Kapittel 11 Kommuneplan 
• Kapittel 12 Reguleringsplan
• Kapittel 20 Søknadsplikt  

Bestemmelser og retningslinjer knyttet til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold.  

Faktaopplysninger
Planstatus:
Kleivbrottet er avsatt til byggeområde eksisterende forretninger i kommuneplanens arealdel. I 
utfyllende retningslinje til kommuneplanen § 45 vises det til bestemmelser og retningslinjer knyttet 
til regional plan for handels og sentrumsutvikling (se omtale under).  

Kleivbrottet inngår ikke i senterstrukturen slik denne er definert i kommuneplanen. Området er ikke 
avsatt til ”andre områder for handel”, jf omtale av regional plan for handel og sentrumsutvikling 
under. 

Hoveddelen av Kleivbrottet ble regulert i 1974 og er avsatt til byggeområde forretning/kontor. 
Reguleringsplanen angir ikke andre begrensinger for området enn byggehøyden som er fastsatt til 
to etg. 

Gjeldende reguleringsplan for Ringveien 8 b og c er fra 2007. Dette området er regulert til 
kombinert byggeområde forretning/bolig 

Gjeldende reguleringsplan for området sør for fylkesveien er fra 2000. Denne delen av  Kleivbrottet 
er regulert til bensinstasjon og forretning. 

Gjeldende reguleringsplan for den delen av forretningsarealet på Kleivbrottet som ligger sørvest for 
fylkesveien er fra 1999 og angir bensinstasjon som arealbruk. En mindre del av forretningsarealet 
sørvest for fylkesveien er uregulert.  

Om regional plan for handel og sentrumsutvikling 
Regional planbestemmelse fastsetter følgende vedrørende lokalisering og dimensjonering av 
handelsetableringer (punkt 7.3):

”Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 m2eller utvidelse til over 
3000 m2 samlet bruksareal er bare tillatt i sentrumssonen og andre områder for handel, slik disse 
er avgrenset i den til en hver tid gjeldende kommuneplanens arealdel eller kommuneplan.” 

Retningslinje 7.2 3. ledd åpner for unntak kravet om overordnet planmessig avklaring som er 
fastsett i bestemmelsen:

”Generelt unntatt for kravet om slik overordnet planmessig er handelsetableringer og/eller utvidelse 
av handelsvirksomhet til inntil 1000 m2 samlet bruksareal. For etableringer og eller utvidelse til 
inntil 3000 m2 kan kravet om overordnet planmessig avklaring fravikes ut fra en skjønnsmessig 
vurdering av virkningene på senterstrukturen.” 

Regional plan definerer handelsvirksomhet som: 

”…handel i bygningsmessig enhet eller bygningskompleks som etableres, drives eller fremstår som 
en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller medlemskort for å få adgang. Som 
handelsvirksomhet regnes også handel lokalisert i flere enheter innenfor et område som for 
eksempel en handelspark.”  

Definisjonen av kjøpesenter har en lignede, men noe mer utfyllende ordlyd i rikspolitiske 
bestemmelser for kjøpesentre. Handelsvirksomhet har derfor i praksis samme betydning i regional 
plan som kjøpesenter har i rikspolitiske bestemmelser.  



Økonomiske konsekvenser
Saken har ingen økonomiske konsekvenser 

Barn og unges interesser
Ikke relevant 

Miljøkonsekvenser
Ikke relevant

HMS
Ikke relevant 

Vurderinger
Bakgrunn for saken er at det i dag står ledig om lag 2600 m2 handelsareal på Kleivbrottet og at det 
nylig åpnet en ny sportsbutikk i Ringveien 10.    

Bruk av eksisterende handelsareal 
Utleie av eksisterende handelsareal krever ikke tillatelse av kommunen og vil heller ikke rammes 
av bestemmelsene eller retningslinjene i regional plan. Kommunen tar dermed ikke stilling til bruk
av eksisterende handelsareal.  

Etablering og utvidelse av handelsvirskomhet  
Vurdert opp mot bestemmelsene og retningslinjene i Regional plan for handel og sentrumsutvikling 
medfører Kleivbrottets planstatus følgende:    

1. Søknadspliktig utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet til 3000 m2 samlet bruksareal 
(BRA) eller mer vil være i strid med regional plan. Tillatelse til tiltak krever enkeltvedtak på 
regionalt nivå. 

2. Søknadspliktig utvidelse av handelsvirksomhet til inntil 1000 m2 samlet BRA vurderes av 
kommunen. 

3. Søknadspliktig utvidelse av handelsvirksomhet til mellom 1000 og 3000 m2 samlet BRA 
vurderes av kommunen og fylkeskommune i samråd ut fra en skjønnsmessig vurdering av 
virkningen på senterstrukturen. 

Kommuneplanens samfunnsdel slår fast at en videre todeling av handelssentrum ikke er en ønsket 
utvikling. Det slås videre fast at bysentrum skal videreutvikles som møtested og senter for 
detaljhandel. Rådmannen vil legge disse føringene til grunn ved vurdering av eventuelle søknad 
om utvidelse av handelsarealet på Kleivbrottet inntil neste kommuneplanrevisjon eventuelt 
bestemmer noe annet.  

Videre behandling
Saken går til bystyret. 


