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Sammanfattning

Bakgrund: Denna uppsats problemområde grundas på detaljhandelns

strukturomvandling, och närmare bestämt de externa köpcentra som är en del i denna

utveckling. Denna typ av handel finns utanför etablerade stadsdels- och tätortscentra,

vilket gör att bilen spelar en viktig roll vid konsumenternas inköp. En annan viktig

faktor är enheternas storlek. I nuläget finns det mycket som talar för att de externa

etableringarna för med sig negativa externa effekter. Exempel på detta är utslagning av

det befintliga butiksnätet, försvagade stadskärnor, stadsdelar och bostadsområden samt

ett ökat bilberoende med negativa effekter på miljön. Omfattningen av dessa effekter

är dock fortfarande inte helt utredda. I Sverige regleras de externa etableringarna via

Plan- och bygglagen (PBL), men det är oklart hur väl detta instrument fungerar.

Kanske behövs en förändrad institutionell reglering.

Syfte: Syftet är att, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, beskriva och analysera

den svenska planlagstiftningen, planeringspraxis samt konsekvenserna av detta

gällande externa etableringar inom detaljhandeln. För att möjliggöra jämförelser finns

dessutom externhandelspolicy för några andra europeiska länder, med tonvikt på

Norge, beskrivna.

Avgränsningar: Uppsatsen behandlar delvis hela detaljhandelområdet, medan

betoningen ligger på dagligvaruhandeln. De internationella exemplen angående

externhandelspolicy ska betraktas som översikter och exempel på vilka begränsningar

som i dagsläget används gällande externa köpcentra. Undantaget från detta är Norge,

där materialtillgången tillåtit en grundligare beskrivning. Analysen är inte av

kvantitativ karaktär, då detta inte kunnat åstadkommas med befintligt material. I övrigt

begränsas tidsramen till 1990-talet.



Metod: Till grund för uppsatsen ligger litteraturstudier. De externa etableringarna och

effekterna av dessa samt den lagstiftning som reglerar etableringarna studeras ur ett

samhällsekonomiskt perspektiv.

Resultat: De fria marknadskrafterna leder inte till en optimal utveckling i och med att

det uppkommer marknadsmisslyckanden i form av negativa externa effekter. Det kan

därmed tyckas att det finns behov för en mer restriktiv reglering. Problemet är att det

saknas beslutsunderlag för att kunna åstadkomma en effektiv institutionell reglering.

Det som bl a måste undersökas är vad konsumenterna efterfrågar, hur de externa

etableringarna respektive närbutikerna värderas samt vilken butiksstruktur som bäst

stämmer överens med konsumenternas preferenser och vilken innerstadsmiljö som

efterfrågas. I och med kopplingen mellan externa köpcentra och bilanvändning blir

också miljöfrågor viktiga att utreda.

En annan faktor som komplicerar frågan ytterligare är kommunernas situation. De krav

som via PBL ställs på kommunerna är orealistiska. En del i detta är att kommunernas

strävan mot att locka till sig kommersiell verksamhet, som i många fall inneburit

etableringar av externa köpcentra. I och med förekomsten av oförenliga intressen har

inte alla krav kunnat tillgodoses. De som på olika sätt drabbas av detta är främst de

konsumentgrupper som inte har möjlighet att utnyttja de externa etableringarna.

Det finns i dagsläget ett klart behov av helhetssyn och samordning mellan olika

intressen som på ett eller annat sätt är inblandade i frågan. Kommunernas

planmonopol, som formellt ger kommunerna en stark ställning, utgör dock ett problem

i de fall där beslut anses bäst lämpade att fattas på regional eller nationell nivå.

Ytterligare en viktig fråga gäller om vi på lång sikt över huvud taget kan styra

utvecklingen och gå emot distributionsekonomisk utveckling och teknisk rationalitet.

Även om detta skulle vara möjligt uppstår då en situation med en annan typ av

problem. De mest kostnadseffektiva lösningarna kommer inte att tillåtas och detta kan

komma att drabba konsumenter samt hämma framsteg på området.
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1. Inledning

Kapitel ett innehåller en beskrivning av strukturomvandlingen på

detaljhandelsområdet. Externa etableringar är en del i denna strukturomvandling och

dessutom uppsatsens problemområde.  I övrigt presenteras i det första kapitlet

uppsatsens syfte, metod m m.

1.1 Bakgrund

I dag debatteras i Sverige externa köpcentra och deras vara eller inte vara. Ska en

fortsatt utveckling med flera s k externetableringar i någon mån begränsas, alternativt

stoppas helt?  I andra europeiska länder finns redan sådana begränsningar, men frågan

är nu vilken väg Sverige ska välja och vilken modell som bäst tillvaratar samhällets

intressen. De externa etableringarna är en del i den strukturomvandling som

detaljhandeln under de senaste decennierna varit föremål för. Detaljhandelns

strukturomvandling hade i och för sig påbörjats längre tillbaka än så. Torghandel och

speciallivsbutiker ersattes av dagligvarubutiker med självbetjäningssystem och

försäljning och distributionen skildes från produktionen. Undantagna denna utveckling

är de s k sällanköpsvarorna, eller i själva verket en del av dessa, som fortfarande säljs i

butiker med ett enhetligt varuutbud. Under 1900-talet har också varuhusen, vars

sortiment innefattar en mängd olika konsumentvaror på ett och samma ställe, vuxit

fram. Denna nya distributionsform hörde till en början städer och tätortscentra till, men

efterhand har en annan lokalisering fått stor betydelse. Konsumenternas innehav och

användande av bilen för dagligvaruinköpen skapade nya förutsättningar.

Tillgängligheten i centrum blev begränsad, samtidigt som de större externa

stormarknaderna fick tillgång till ett större konsumentunderlag. Från 1960-talet och

framåt har stormarknader och andra köpcentra nämligen etablerats utanför

centrumområdena och under 1970- och 1980-talen uppmärksammades konflikten

mellan stormarknaderna och cityhandeln. Den tydligaste konsekvensen av
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efterkrigstidens strukturomvandling är annars utglesningen av butiksnätet och detta

gäller särskilt för detaljhandeln med dagligvaror.1

Tabell 1  Antalet dagligvarubutiker och det genomsnittliga antalet invånare/butik

1951-1998

År Antal butiker Invånare/butik

1951 30 000 240

1965 17 700 440

1970 12 800 630

1975 10 300 800

1980 9 200 900

1985 9 000 930

1990 8 300 1 040

1996 6 600 1 340

1998 6 500 1 360

Källa: Egen bearbetning av Svensson, 1994, Tabell 1.4, Svensson, 1998, Tabell 1.1, Supermarket,

1999, nr 6-7,  s 27 samt http://www.scb.se/befovalfard/befolkning/befstor/befarlig/befarligutvtab.asp,

2000-03-21.

Trenden (se Tabell 1 på föregående sida) visar att antalet butiker har minskat kraftigt.

Samtidigt med denna utveckling har den genomsnittliga butiken fått en större yta och

ett bredare sortiment. Några år in på 1980-talet tog den externa etableringen riktig fart

och antalet stora enheter ökade snabbt.  Förutsättningarna för dessa stora butiker med

ett bredare sortiment än vad som tidigare varit norm, var genomförandet av

självbetjäningssystemet. (Den första svenska butiken med självbetjäning öppnades

                                                                
1 Svensson, Tomas, Samhällsekonomiska konsekvenser av detaljhandelns strukturomvandling – med
betoning på dagligvaruhandel och externetableringar, Linköping, 1994, s 6-9.
(Litteratursammanställning av internationell teoriutveckling angående detaljhandel och
distributionsekonomi.)
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1947, systemet byggdes ut under 1950- och 60-talen och kom snabbt att bli den

dominerande betjäningsformen.) Detta drevs fram av dagligvaruhandelns

arbetskraftsintensitet samt de nya möjligheter som utvecklingen på förpacknings- och

kyltekniksområdena inneburit. Självbetjäningssystemet ledde i sin tur till förändrade

krav på förpackningsteknik, varuexponering, varuhantering m m.2

Trots ett stort antal nedläggningar har den totala butiksytan ökat och de största

anläggningarna har fått en oproportionerligt stor del av den totala försäljningen. 1998

svarade ca 750 stora butiker, med en årlig omsättning på 50 miljoner eller mer, för

drygt hälften (52%) av samtliga butikers totala omsättning. Vid samma tidpunkt stod

3700 småbutiker, med en årlig omsättning på högst 10 miljoner, för ca 14% av den

totala omsättningen.3 Butiksstorleken spelar en stor roll för praktiska angelägenheter

som varuhantering och för utnyttjandet av stordriftsfördelar. Anläggningarnas storlek

har därmed blivit ett viktigt konkurrensmedel i kampen om köpkraften och trenden är

tydlig; de stora butikerna får en ökad betydelse, medan de små butikernas betydelse

minskar. Uppkomsten av de stora, externa enheterna med en allt större marknadsandel

har också givit upphov till en funktionsuppdelning mellan butikerna i dels

huvudbutiker och dels butiker för kompletterande inköp.4

Dagligvarudistributionen slutar dock inte i butiken, utan först när konsumenten fått

hem sina inhandlade varor.5 Denna sista del av distributionen rationaliseras i och med

bilanvändningen. Transporten från butiken till hemmet ligger på konsumenten och

bilen har blivit en viktig förutsättning för denna aktivitet. När du handlar på en

stormarknad är det lätt att ta sig dit, parkering finns och den finns dessutom nära intill

butiken. Bilen möjliggör en större inköpsvolym, en lägre inköpsfrekvens och möjlighet

att handla där priserna är låga. Transportkostnadernas andel av den totala

inköpskostnaden reduceras och konsumenten vinner på att använda bilen.6

                                                                
2 Svensson, 1994, s 8.
3 Supermarket, 1999, nr 6-7, s 30.
4 Svensson, Tomas, Dagligvarudistributionens strukturomvandling: Drivkrafter och konsekvenser för
städers utformning och miljö, Linköping, 1998, s 3-4.
5 Ibid, s 3-4.
6 Ibid, s 177.
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1.1.1 Stormarknadernas konkurrensfördelar och strategi

För dagligvaruhandeln gäller på lång sikt att tillväxten beräknas till någon procent per

år plus/minus befolkningsförändringar, medan handeln med sällanköpsvarorna

beräknas ha en större tillväxt och därmed också ett större utrymme för ökad

omsättning (i befintliga eller nya butiker). En nyetablering, extern eller annan, väntas

medföra en omsättningsökning och om etableringen inte saluför ett helt nytt

varuutbud, så måste denna ökning innebära att åtminstone någon enhet inom det

övriga butiksutbudet drabbas av en minskad omsättning. En av stormarknadernas

strategier är att med låga priser och en hög omsättning ta marknadsandelar. De låga

priserna möjliggörs tack vare låga kostnader för lokaler, rationell drift och en låg

personalintensitet. Genom att de externa etableringarna finns utanför stadskärnorna är

tillgängligheten god för de bilburna konsumenterna samtidigt som mark- och

byggnadspriserna är låga. Dessa förutsättningar innebär att stormarknaderna har

konkurrensfördelar gentemot butiker i tätorter och bostadsområden.7

Det har visat sig att de butiker som drabbas hårdast av externa etableringar, vid sidan

av glesbygdshandeln, finns i miljonprogrammens stadsdelscentra och bostadsområden.

Vid uppförandet av dessa togs inte hänsyn till att göra dem konkurrenskraftiga, vilket

nu slår tillbaka. På de flesta orter finns i dag stormarknader i butiksutbudet,

småbutikerna har redan drabbats av detta ökade utbud och de butiker som nu hotas av

ytterligare externa etableringar är i första hand de befintliga stormarknaderna. Detta

fastslås i en utredning av Boverket. De största riskerna för utslagning av butiker finns

där de externa etableringarna marknadsför ett sortiment som motsvarar citybutikernas.

Påverkan och faran blir dessutom större, ju större omsättning det nyetablerade

företaget har. Boverket anser vidare att det inte är kommunernas sak att hindra butiker

från att gå i konkurs, men att det däremot är viktigt att handelsstrukturen är

tillfredsställande och att varuförsörjning och service kan garanteras

kommuninvånarna.8

                                                                
7 Svedström, Stellan, Boverket, Handeln i planeringen, Karlskrona, 1999, s 60.
8 Ibid, s 62.
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1.1.2 Positiva och negativa effekter av externetableringarna9

När externa köpcentra etableras innebär detta både positiva och negativa effekter för

samhället i stort. De positiva effekterna gynnar de konsumenter som har möjlighet att

utnyttja stormarknadsalternativet. Till de positiva effekterna hör bl a:

• effektivare distribution som resulterar i lägre priser

• stort samlat utbud

• generösa öppettider

De negativa effekterna är dock inte sådana att de endast drabbar de som använder

stormarknaden för sina inköp. Istället blir det samhället i stort som får ta dessa

kostnader. De negativa effekter som externa köpcentra anses ge upphov till är bl a:

• ett ökat bilberoende med negativa externa effekter på miljön och trängseleffekter i

de fall där transportnätet inte är anpassat till den ökade biltrafiken

• utslagning av det befintliga butiksnätet med utglesning och därmed en minskad

konkurrens som drabbar konsumenterna i form av sämre varuförsörjning, högre

priser, sämre service m m

• försämrad tillgänglighet, speciellt för de konsumenter som inte har tillgång till bil

• ökade kostnader för färdtjänst då avståndet till butiken ökar

• försvagade stadskärnor, stadsdelar och bostadsområden (minskad efterfrågan på

lokaler leder till minskade intäkter för fastighetsägarna och med stor sannolikhet ett

eftersatt underhåll och slitna miljöer)

För de konsumentgrupper som inte har möjlighet att ta sig till de externa köpcentren

gäller att de stängs ute från de fördelar som stormarknaderna sägs alstra. Tidigare

studier visar att enligt denna utveckling kommer det uppstå en funktionsuppdelning

mellan butikerna, där stormarknaderna i många fall blir huvudbutiken, och där övriga

                                                                
9 Svensson, Tomas, Mellan politik och marknad: Dagligvarudistrbutionen i offentlig beslysning,
Linköping, 1996, s 21, Svensson, 1994, s 19, samt Svedström, s 46,48.
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mindre butiker som överlever i huvudsak blir kompletteringsbutiker. De konsumenter

som av en eller annan anledning inte har möjlighet att ta sig till stormarknaderna

kommer sedan att vara de som betalar för att de mindre butikerna finns kvar och som

på så sätt också möjliggör stormarknadskundernas kompletteringsinköp. I vilken

utsträckning som de externa effekterna får genomslag är givetvis inte möjligt att säga

något generellt om. Effekternas storlek varierar från fall till fall och kan bl a bero på

vilka ansträngningar som genomförs i olika områden för att motverka de negativa

effekternas kraft.

1.2 Problemformulering

I Sverige regleras uppförandet av etableringar i externa lägen i Plan- och bygglagen

(PBL). En kraftig ökning av externetableringarna har lett till att följderna av dessa

etableringar fått ökad uppmärksamhet. Frågan om PBL är ett tillräckligt redskap har

ställts. Kanske behövs en förändrad institutionell reglering. I andra europeiska länder

finns exempel på restriktivare begränsningar via planbeslut, som ansetts vara

nödvändiga för att få bukt med de negativa effekterna av de externa etableringarna.

Effekter har följaktligen inte ansetts som gynnsamma eller ens acceptabla för

samhället och dess framtid. Begränsningarna kan sedan i sig komma att få

konsekvenser som annars inte varit aktuella. Avvägningar är nödvändiga, men vilka

intressen väger tyngst? När strukturomvandlingen innebär en utveckling på området

med bl a ökad effektivitet och detta ställs mot de negativa effekter som samma

utveckling driver fram, vad väljer vi då? Finns det kanske andra, bättre alternativ till

de restriktioner som hittills tagits i bruk?

1.3 Syfte

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, beskriva och

analysera den svenska planlagstiftningen, planeringspraxis samt konsekvenserna av

detta gällande externa etableringar inom detaljhandeln. För att möjliggöra jämförelser
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kommer dessutom externhandelspolicy för några andra europeiska länder, med tonvikt

på Norge, att beskrivas.

1.4 Frågeställningar

Vilka är de ekonomiska drivkrafterna bakom externa etableringar och detaljhandelns

strukturomvandling?

Hur ser lagstiftning och planeringspraxis angående externetableringar ut i dag? I

Sverige och utomlands.

Vilka blir de samhällsekonomiska konsekvenserna av de befintliga institutionella

regleringssystemen?

Finns det andra medel som skulle kunna leda till samhällsekonomiskt mer effektiva

resultat?

1.5 Metod och material

Uppsatsen kommer att studera externetableringar och effekterna av dessa samt den

lagstiftning som reglerar etableringarna. Perspektivet kommer att vara

samhällsekonomiskt. Betoningen på de svenska förhållandena kommer dels av det

uppmärksammande som frågan fått i Sverige och dels p g a materialbrist för

motsvarande problematik i andra europeiska länder. Anledningen till det mer

omfattande intresset för situationen och angreppssättet i Norge kan även det spåras till

materialtillgången. Förutom de ekonomiska teorier som hämtats ur nationalekonomisk

litteratur består materialet av utredningar/rapporter angående externa etableringar från

Boverket, Byggforskningsrådet, TEMA Teknik och social förändring vid Linköpings

universitet, Europeiska kommissionen samt det norska Miljövärndepartementet. För

diskussionen kring den svenska situationen står två kommuner som exempel. Dessa
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avsnitt bygger på material från ärendebehandlingen av respektive kommuns

detaljplaner med tilltänkta externetableringar.

1.6 Begreppsdefinitioner

Dagligvaror är varor som fyller individens dagliga behov av livsmedel inklusive

drycker samt kemtekniska produkter, tidningar, tobak, blommor, sjukvårdsartiklar m

m. Detaljhandel är ett vidare begrepp dit, förutom dagligvarorna, även sällanköpsvaror

(bl a beklädnad, hemartiklar och fritidsvaror) räknas. Externetablering, externt

köpcentra och stormarknad används i stort sett som synonymer i uppsatsen. Denna typ

av handel finns utanför etablerade stadsdels- och tätortscentra och har inte klassats

som bostadsorienterad handel. Handelns bruttoarea (ytor för försäljning, lager, kontor

och personal) omfattar minst 2 000m2 och en stor andel av kunderna tar sig dit med

bil. Etableringen kan utgöras av en enstaka verksamhet eller flera samlade sådana.10

1.7 Avgränsningar

Uppsatsen kommer delvis att behandla hela detaljhandelsområdet, medan fokus sätts

på dagligvaruhandeln.  Beskrivningen av detaljhandelns strukturomvandling tar sin

början under 1900-talets första hälft, men i övrigt behandlas  främst 1990-talet.

Materialtillgången har, som nämnts under 1.5, begränsat möjligheten till jämförelser

med andra europeiska länder. Med undantag för Norge ska övriga länders

externetableringspolicy därför endast betraktas som översikter och som exempel på

vilka begränsningar som används i dagens läge. Analysen kommer inte att vara av

kvantitativ karaktär, då inte heller detta kan åstadkommas med befintligt material. I

stället kommer en samhällsekonomisk diskussion att föras.

                                                                
10 Svedström, s 71.
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1.8 Disposition

Den första delen av uppsatsen, d v s kapitel ett och två, beskriver dagligvaruhandelns

strukturomvandling och externetableringarnas uppkomst samt tar upp de problem som

anses vara förknippade med dessa. Vidare placeras detaljhandeln i den

samhällsekonomiska teorin och de ekonomiska drivkrafterna bakom utvecklingen

utreds.

I kapitel tre beskrivs utvecklingen på det aktuella området för Sverige i stort och

dessutom tas bestämmelserna i Plan- och bygglagen upp. Den under de senaste åren

särskilt snabba utvecklingen som varit gällande i Skåne, och reaktionerna som uppstått

p g a detta, motiverar en grundlig genomgång och exemplifieras här av två kommuners

strävan för att uppföra nya externetableringar.

I det fjärde kapitlet vänds uppmärksamheten mot omvärlden. Rådande förhållanden i

Norge och den policy som valts där redogörs för och därefter ges en översikt över

några andra europeiska länders angreppssätt gällande externetableringssituationen.

Även externetableringen i USA berörs kort.

I det femte kapitlet företas en samhällsekonomisk analys av externetableringarna,

begränsningarna av dessa samt de olika problem som uppstått till följd av den

beskrivna utvecklingen.

I det sjätte och sista kapitlet presenteras slutsatser och frågor för framtida forskning.

Avslutningsvis spekuleras det kring tänkbara utvecklingsscenarier.
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2. Teorier kring detaljhandeln och de externa etableringarna

I kapitel två placeras detaljhandeln i den ekonomiska teorin. Frågor som vad

detaljhandeln producerar och vilka drivkrafter som ligger bakom

strukturomvandlingen diskuteras och teorierna ges slutligen en institutionell

inramning.

2.1 Detaljhandeln i den ekonomiska teorin

I den ekonomiska teorin sker byten mellan aktörer som möts på marknaden.

Producenten står i direktkontakt med konsumenten och ev mellanhänder bortses ifrån.

Detaljhandeln kan betraktas som en sådan mellanhand och detta sätt att resonera kan

därför vara en förklaring till att detaljhandeln inte varit särskilt framstående som

forskningsobjekt inom nationalekonomin. Den har helt enkelt rationaliserats bort från

teoribildandet. Det finns heller ingen specifik teori utformad för detta område, men

inte desto mindre har nationalekonomerna intresserat sig för flera problem som

uppkommit i anknytning till studiet av detaljhandeln. Några av de frågor man

intresserat sig för har rört prisbildningen (ex prisstrategier under

konkurrensantaganden), konkurrens- och koncentrationsprocesser (ex vertikal och

horisontell integration) samt företags och butikers kostnadsstrukturer

(handelsmarginaler och effektivitet). Efter 1970 har detta utökats med nya

nationalekonomiska ansatser som vidareutvecklingar av Beckers

tidsallokeringsmodell, där man lagt till en tidsdimension i konsumenternas förbrukning

av detaljhandelns tjänster. Ett annat bidrag är den kontraktsekonomiska ansatsen som

Williamsons transaktionsmodell representerar.11

2.1.1 Distributionsekonomin

                                                                
11 Svensson, 1994, s 21-22.
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Enligt distributionsekonomin existerar tre grundläggande ekonomiska aktiviteter:

produktion, distribution och konsumtion. Produktionen och konsumtionen är ofta

åtskilda och detta gäller särskilt när det är fråga om produktion och konsumtion av

varor. (Åtskillnad kan även vara fallet mellan olika produktionsled.) I och med

åtskillnaden skapas ett behov av distribution och handel och det behovet blir allt större

ju mer separerade aktiviteterna är. Separationen behöver inte nödvändigtvis vara av

rumslig karaktär, utan kan även omfatta tid (lagring) eller brist på information om

vilket det befintliga utbudet är och vad som efterfrågas. Alla aktiviteter som krävs för

att överbrygga åtskillnaden mellan olika producentled resp producent- och

konsumentled definieras som distributionsaktiviteter.  Producenterna och

konsumenterna kan ses som start- och slutpunkt bland distributionsfunktionerna,

medan reklam, hantering av informationsflöden, sortimentssammanställningar,

transporter, lagring, allmän varuflödeshantering, kreditgivning, riskbärande och

produktbearbetning är exempel på distributionsaktiviteter under resans gång. Numera

ses dessutom konsumentens distributionsarbete som en del av processen och

kostnaderna som uppkommer här räknas också till den aggregerade kostnaden för

distributionen.12

Detaljhandeln uppfattas här som en del av det totala distributionssystemet och

definieras som intermediärer mellan producenter och konsumenter. Vilken är då

anledningen till att distributionen helt eller delvis överlåts till dessa intermediärer?

Svaret ligger i att det är det mest rationella distributionsalternativet. Distributionen blir

med intermediärerna effektivare och detta genom fördelar som är frukten av

arbetsfördelning. Utvecklingen av intermediärer är därmed också paretosanktionerad.

Det som berättigar dessa intermediärers existens är helt enkelt det faktum att

producenter och konsumenter har en betalningsvilja för detaljhandelns tjänster. Trots

att detta är förknippat med en kostnad innebär intermediärerna att den totala kostnaden

blir lägre än om producenter och konsumenter själva stått för distributionen. På den

                                                                
12 Svensson, 1994, s 22-23.
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perfekt fungerande marknaden uppstår jämvikt där distributionskostnaderna är

fördelade på producenter, konsumenter och intermediärer.13

2.1.2 Kontraktsekonomin

Kontraktsekonomin ger oss en annan bild av vad som är orsaken till uppkomsten av de

specialiserade distributionsföretagen. Enligt denna ansats sätts fokus på byten och

transaktioner. Specialisering och arbetsfördelning leder till nyttoökningar, vilka tas

tillvara med hjälp av byten. Det är dock så att dessa byten är förknippade med

kostnader och att dessa kostnader, om de blir för stora, i sin tur kan sätta stopp för

transaktionerna. Transaktionskostnaderna är av tre typer, nämligen sök-, kontroll- och

kontraktskostnader.  Faktorer som påverkar kostnadernas storlek är bl a osäkerhet,

frekvens och förhandlingsutrymme. Kontraktsteorin menar vidare att hela

distributionssystemet är uppbyggt för att minimera de kostnader som är förenade med

olika transaktioner. Detaljhandeln blir enligt denna ekonomiska ansats en organisation

för transaktioner. Detaljisten som står till förfogande med ett visst sortiment, reducerar

exempelvis konsumenternas sökkostnader och eftersom detaljisten också är mån om

sitt anseende, för att tillgodogöra sig framtida vinster, reduceras även kontroll- och

kontraktskostnaderna. Uppkomsten av institutionella intermediärer möjliggör därmed

transaktioner och tillvaratar de ovan nämnda nyttoökningarna.14

2.1.3 Vad producerar detaljhandeln?

Detaljhandeln kan även ses som ett led i omvandlingen från resurser till konsumtion.

Detaljhandelsbutiken betraktas i detta fall som ett producerande företag i ekonomisk

teoretisk mening. Företaget, eller butiken, transformerar input till output via en

produktionsfunktion. Inputsidan består här av produktionsfaktorerna arbetskraft,

kapital och mark, medan outputsidan är svårare att precisera. Vad producerar

egentligen detaljhandeln? Varorna sägs vara producerade i tidigare led, så det är inte

                                                                
13 Svensson, 1994, s 24.
14 Ibid, s 24-25.
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där som detaljhandelsbutiken gör sitt bidrag. Istället brukar butikens produktion

definieras som ett ”spektrum av tjänster” som  vidareförädlar distributionssystemet.

Exempel på sådana tjänster är butikens sortimentsammanställning, närheten till

konsumenten, informationsaktiviteter, kreditgivning och hemsändning av varor.

Konsumenterna köper sedan dessa tjänster tillsammans med varorna och betalar ett

pris som motsvarar skillnaden mellan inköpspris och butikens pris på varan exklusive

ev indirekta skatter.15

Detaljhandelns tjänster prissätts i klump, vilket gör det svårt att fördela

handelsmarginalen på de producerade tjänsterna. Detta leder i sin tur till att

effektivitetsanalyser av detaljhandelns verksamhet blir svåra att genomföra. Stora

marginaler kan vara en konsekvens av ineffektivitet eller fler och bättre tjänster? Ett

annat problem med tjänster är att produktionen av dessa inte kan betraktas som ett

slutet produktionssystem. Eftersom systemet delvis är styrt av efterfrågefaktorer, så

måste produktionen ses som öppen. Detaljisten vet inte när konsumenten kommer till

butiken eller vad och hur mycket denne har tänkt att köpa, och därmed tar

konsumenten del i produktionsprocessen. Konsumentens deltagande är också av stor

vikt vid effektivitetsanalyser. Produkten är inte heller lagringsbar, vilket tillsammans

med den öppna produktionsprocessen bidrar till att produktionen åtminstone delvis ses

som stokastisk. Till följd av detta bestäms inte output av input enligt den neoklassiska

produktionsteorin och detaljhandelsbutikens produktion ökar inte heller bara för att

fler affärsbiträden anställs.16

                                                                
15 Svensson, 1994, s 25.
16 Ibid, s 25-26.
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2.2 Ekonomiska drivkrafter bakom dagligvaruhandelns

strukturomvandling

2.2.1 Marknadsandelar och marknadsform

I Sverige har dagligvaruhandeln sedan länge varit dominerad av olika kedjeföretag, s k

block. Blockbildningen är en del i koncentrationen av butiksnätet. De största blocken

är konsumentkooporationen och ICA-rörelsen, men redan i början av 1950-talet hade

några av de fristående butikerna (som inte tillhörde de tidigare nämnda

organisationerna) börjat samarbeta på ett formellt plan och kom senare att benämnas

som ”det tredje blocket”.17

Tabell 2 Antal dagligvarubutiker per block 1951 – 1998, procentandelar i parentes

1951 1975 1978 1982 1985 1998

ICA 11 300 4 700 4 300 4 000 3 700 2 125

  (38)  (47)  (45)  (44)  (41)  (33)

KF 7 400 2 200 2 000 1 900 1 800 1 332

 (24)  (22)  (21)  (21)  (20)  (14)

Övriga 11 300 3 100 3 300 3 100 3 500 3 025

  (38)  (31)  (34)  (35)  (39)  (47)

Källa: Svensson, 1994, Tabell 1.5 och Supermarket, 1999, nr 6-7, s 25.

1951 tillhörde drygt 60% av samtliga dagligvarubutiker de två stora blocken ICA och

KF (se Tabell 2 ovan). Detta förhållande gällde fram till 1998, då antalet ICA- och

KF-butiker minskat till knappt 50% av  det totala butiksantalet. Den absoluta toppen

                                                                
17 Svensson, 1994, s 11.
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för dessa blockbildningar inträffade annars under mitten av 1970-talet då de

sammanlagt stod för nästan 70% av dagligvarubutikerna. Av tabellen kan vi också

utläsa att från 1951 och fram till 1998, så ökade ICA:s butiksandel något på bekostnad

av konsumentkooperationen.18

Blockbildningen har påskyndat dagligvaruhandelns rationalisering genom

integrationsvinster. De första stegen mot blockbildning togs inom partihandeln, där

fördelarna av samverkan var tydligare än inom detaljistledet. När det gäller

partihandeln med dagligvaror låg drygt hälften av denna hos de tre dagligvarublocken i

början av 1970-talet. Fram till mitten av 1980-talet ökade denna andel till ca 75%.

Blockbildningen i branschen är ett mycket tydligt exempel på vertikal integration

framåt i distributionskedjan. Det var från början tänkt att genom blockbildningen

skapa ett väl sammanhållet distributionssystem, där den vertikala integrationen mellan

parti- och detaljhandelsleden var utgångspunkten. Distributionscentralerna skulle

fungera som den samordnande enheten och bl a stå för producentkontakterna. Till

distributionscentralerna knöts ett antal butiker. Genom en koordinerad

inköpsverksamhet kunde inköpspriserna pressas och transporterna till butikerna

planerades centralt för att sedan genomföras med en egen fordonspark. Integrationen

mellan parti- och detaljhandelsleden gav på detta sätt upphov till betydande

effektivitetsvinster. De geografiska områdena som försörjdes av en och samma

distributionscentral kunde efterhand utökas till följd av relativt sett billigare

transporter. Detta kom i sin tur bl a an på en förbättrad infrastruktur och bättre fordon.

I samband med att centralerna fick försörja ett större område ökade också deras

storlek, vilket medförde en rationellare varuhantering än vad som tidigare varit

möjlig.19

                                                                
18 Svensson, 1994, s 11-12.
19 Ibid, s 12.
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Tabell 3 Antal distributionscentraler inom de tre dagligvarublocken 1951-1986. Inom

parentes anges genomsnittlig omsättning per distributionscentral, Mkr 1951 års

priser.

1951 1960 1970 1983 1986

ICA 67 61 34 21 21

(7,4) (11,8) (43,1) (121,0) (132,9)

KF 20 43 18 15 15

(7,7) (10,3) (68,9) (114,4) (110,8)

Dagab 144 102 38 16 12

(3,9) (5,9) (22,3) (78,8) (108,6)

Summa 231 206 90 52 48

(5,2) (8,8) (39,7) (106,2) (120,0)

Källa: Svensson, 1994, Tabell 1.6.

Samtidigt som de tre dagligvarublockens andelar av den totala partihandeln ökat, har

antalet distributionscentraler minskat markant (se Tabell 3). Lokala lager har ersatts

med färre, regionala enheter och efterhand har även dessa minskat i antal.

Konsumentkooperationen har gått i spetsen för denna utveckling, men även ICA

genomförde huvuddelen av koncentrationsprocessen redan under 1960-talet och 1970-

talets början. För det tredje blocket gäller att antalet centraler fortfarande minskade

under 1970-talet och första halvan av 1980-talet. Förklaringen till detta ligger i att en

betydande fusionsverksamhet då ägde rum i vilken tidigare oberoende grossister

inkorporerades i blocket. Med en koncentration av distributionscentralerna följde att

de också blev större. Storleken definieras i Tabell 3 som centralens omsättning. I fallet
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med specialvaru- och fackhandeln har koncentrationsprocessen inte varit så

framträdande som för detaljhandeln med dagligvaror.20

Marknaden för detaljhandeln med dagligvaror är en oligopolmarknad.

Marknadsandelarna pekar på att ett fåtal företagsbildningar kontrollerar marknaden.

Det är i de s k dagligvarublocken som dessa företagsbildningar återfinns.

Dagligvarublockens existens är i sin tur nära kopplad till integrationen mellan parti-

och detaljhandeln som redogjorts för ovan. Integrationen innebär stordriftsfördelar för

de medverkande företagen. Stordriftsfördelarna kan i detta fall betraktas som ett slags

etableringshinder. Det finns dessutom ett mycket begränsat utrymme på marknaden för

nya småkonkurrenter.

2.2.2 Stordriftsfördelar

Stordriftsfördelar existerar då genomsnittskostnaden faller med mycket stora

produktionsintervall. Detta är naturligtvis positivt för det enskilda företaget, och för

konsumenterna i den mån som fördelarna av den effektivare produktionen innebär

lägre priser för dem. På längre sikt kan dock stordriftsfördelarna innebära att företagen

på den aktuella marknaden blir allt färre och att konkurrensen därmed blir bristfällig.

Konsumenterna kan då, istället för att handla till lägre priser, drabbas av den

bristfälliga konkurrensen genom högre priser samt sämre tillgänglighet och service.

Den effektivare produktionen ställs därmed mot kraven på konkurrens.

Stordriftsfördelarna verkar därför gagna företagen och till en viss gräns även

konsumenterna. Vid en utveckling med allt mindre konkurrens, blir det dock upp till

företagen hur stor del av vinsten från den effektivare produktionen som de vill dela

med sig av till konsumenterna. Anledningen till att genomsnittskostnaderna faller kan

vara flera. Exempel på detta är fasta etableringskostnader som inte varierar med en

ökad produktion eller produktionsökningar som leder till att arbetskraften får allt mer

specialiserade arbetsuppgifter och därmed effektiviserar produktionen.

Stordriftsfördelar som dessa benämns som economies of scale. En annan  typ är

                                                                
20 Svensson, 1994, s 13.



18

economies of scope, som uppkommer när man vid en anläggning effektivt kan

samproducera olika produkter och därigenom uppnå fördelar i distribution och

marknadsföring. I detta fall utnyttjas samma input, exempelvis råvaror, kunskap eller

arbetskraft.21

Detaljhandeln är en sådan bransch, i vilken genomsnittskostnaderna är fallande och där

möjligheten att spara resurser genom att utnyttja stordriftsfördelar finns. Förekomsten

av stordriftsfördelar hänger ihop med att de flesta produktionsfaktorer är delbara i

begränsad mängd. Större produktionsanläggningar kan vara effektivare i sin

produktion i och med att de kan utnyttja realkapital, såsom specialiserade maskiner

eller arbetskraft, i större utsträckning än vad mindre verksamheter kan. Dessutom kan

arbetsfördelningen drivas längre och verksamhetens organisation blir därmed också

överlägsen (effektivare). Små butiker har svårt att utnyttja sina resurser i samma

utsträckning som de stora konkurrenterna, men trots detta är det nödvändigt att inneha

åtminstone en enhet av ex arbetskraft, även om denna person inte går för fullt under

tiden som hon arbetar. Därför är det också omöjligt att rationalisera bort dessa inte

fullt utnyttjade resurser.22

Inom detaljhandeln brukar man räkna med tre huvudgrupper av de stordriftsfördelar

som definieras som economies of scale. Dessa betecknas i ett fall som teknologiska

skalekonomier (technical economies), som varierar med anläggningens storlek, och

kommersiella skalekonomier (commercial economies) samt organisatoriska

skalekonomier (managerial economies), som främst beror på organisationens volym.

De teknologiska skalekonomierna innebär att större produktionsvolymer gör det lättare

att undvika överkapacitet enligt diskussionen i stycket ovan. Dessutom ökar

arbetskraftens flexibilitet med antalet anställda och arbetsuppgifter och arbetstider kan

lättare ordnas efter behov. Vidare är det lättare att optimera användningen av

butiksytan och inredningen ju större butiken är (ombyggnad e t c). Som större butik

finns även en större möjlighet att påverka konsumtionsmönstren och få en jämnare

                                                                
21 Carlton & Perloff, Modern Industrial Organization, New York, 1994, s 58-59, 69-72.
22 Svensson, 1994, s 32.
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belastning t ex med annonskampanjer och liknande. En större omsättningshastighet

reducerar också lagerkostnadernas relativa betydelse, något som även mindre butiker

med gemensam lagerhållning kan dra fördel av. De kommersiella skalekonomierna

blir i sin tur aktuella när detaljhandelns inköp når en viss volym. Större inköp leder till

att butikerna kan förhandla till sig bättre villkor av producenter och grossister, som är

intresserade av en stabil och förutsägbar efterfrågan. De stora detaljhandelsföretagen

kan t o m få en sådan tyngd vid förhandlingar att vi kan tala om monopsonistiska

maktmöjligheter. De organisatoriska skalekonomierna kan innebära att den långt

drivna arbetsfördelningen, som brukas i stora företag, även kan ge upphov till positiva

effekter för ledningens kompetens. Till denna grupp av stordriftsfördelar räknas också

alla fördelar som kan tillgodogöras genom samordnad transportplanering,

inköpsverksamhet, reklamkampanjer och annan konsumentpåverkan m m. Med andra

ord måste möjligheterna att sänka de genomsnittliga produktionskostnaderna och

därmed dra nytta av stordriftsfördelarna inom detaljhandeln betraktas som goda.23

2.2.3 Effektivitet och rationalisering

Detaljhandeln med dagligvaror är en personalintensiv verksamhet och näst

varuinköpen är det arbetskraften som kostar mest för butiken. Enligt detta bestäms

också butikens lönsamhet till största delen av omsättningen per arbetad timme.

Rationalisering kan ske om omsättningen per arbetad timme kan ökas. Detta sker

genom arbetskraftsreducering eftersom arbetskraften inom dagligvaruhandeln visat sig

vara dyrare än kapitalet, relativt sett. Kapitalet innefattar här allt som kan användas

istället för arbetskraft. Det blir därför lönsamt att ersätta arbetskraften med kapital så

långt som detta är möjligt. I de butiker som inte klarar av att öka omsättningen per

arbetad timme, kommer varorna att ha ett högre pris än i de butiker där

rationaliseringen varit mer lyckosam. Om efterfrågan i högkostnadsbutikerna inte kan

hållas uppe med hjälp av andra konkurrensmedel, kommer dessa att slås ut. Ett lägre

pris på arbetskraft kan fördröja effekten, men aldrig förhindra den. Trycket att

                                                                
23 Svensson, 1994, s 33.
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minimera arbetskraften, i syfte att höja effektiviteten, driver fram den

strukturomvandling som detaljhandeln genomgått.24

Tidigare rationaliseringar inom dagligvaruhandeln har t ex tagit sitt uttryck i

sammanförandet av olika varukategorier till en och samma butik. Ett annat exempel är

självbetjäningssystemets genombrott, där rationaliseringen bestod i en kraftig

minskning av personalintensiteten. I samband med detta förändrades också varorna till

att bli mer standardiserade och då fick förpackningarna förmedla den information som

handlaren tidigare bistått kunden med. Uppkomsten av märkesvaror och reklam blev

viktiga och varorna upphörde att endast förknippas med en funktion. Ytterligare ett

viktigt rationaliseringssteg var förpackningsrevolutionen. För detaljhandelns

partihandel innebar detta uppkomsten av stora enheter. Förpackningarna förbättrade

varornas hållbarhet, vilket i sin tur hade stor betydelse för transport och lagring som nu

kunde förlängas. Självbetjäningsbutiken krävde att butiksytan blev större än tidigare,

förpaketeringen (varan förpackad innan den kommer till butiken)  och sedan

frystekniken var ytterligare förbättringar. När självbetjäningssystemet var genomfört

hade personalens arbetsuppgifter reducerats till två huvudtyper: varuhantering och

kassaarbete. För varuhanteringen gäller att en rationalisering skett i och med att

konsumenten tagit över uppgiften att sammanställa den kundanpassade varukorgen. En

längre driven rationalisering för kassaarbetet skulle innebära att konsumenten också

här tar över uppgifter från personalen.25

En förändrad produktionsmix, d v s mer kapital och mindre arbetskraft som diskuteras

här innebär också att konsumenten ställs inför förändrade krav. Faktum är att en annan

uppsättning tjänster kommer att produceras och att hushållens insatser därför också

måste förändras för att distributionssystemet ska fungera.26 Nu prövas i Sverige t ex

metoder där konsumenterna själva står för inläsningen av varornas priser, vilket är ett

alternativ för att minska personaltätheten. Kanske kan vi också tänka oss att metoder

                                                                
24 Svensson, 1996, s 62-63.
25 Ibid, s 64-66.
26 Ibid, s 63.
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för att jämna ut kundtillströmningen till butikerna kan bli aktuell i ytterligare

rationaliseringssteg.

Mer bekant är exemplet där tillgången till bil lett till att konsumenterna tagit över en

del av distributionsarbetet. Ekonomiska, sociala och kulturella faktorer har lett till att

bilen används mer och mer som transportmedel vid dagligvaruinköpen. Det är

egentligen inte innehavet som är det viktiga, utan till vad man använder bilen.27

Externetableringarna är ett led i strukturomvandlingsprocessen som också har medfört

att bilanvändningen fått en större betydelse för dagligvaruhandeln. I och med

bilanvändningen blir kundunderlaget större, vilket möjliggör större butiker.28

Prisskillnaden till de stora butikernas fördel tillsammans med en biltillvänd

samhällsomvandling innebär att det blivit billigare för hushållen att använda bilen i

inköpsarbetet.29 De större butikerna kommer dock även att innebära ett glesare

butiksnät. Ökad bilanvändning blir därför en förutsättning för externetableringarna,

men även en konsekvens av dessa.

2.2.4 Institutionell ekonomi30

I en ekonomi där arbetsdelning, specialisering och handel bedrivs uppstår

transaktionskostnader. För att transaktionerna ska kunna fortgå, öka och skapa

ekonomisk tillväxt måste det finnas ett sätt att hantera transaktionskostnaderna.

Genom ekonomins institutioner skapar samhället ett sätt att ta hand om dessa och

minska den osäkerhet som finns bland annat p g a aktörernas ofullständiga

information. Effektiva institutioner innebär att fler och fler transaktioner kan

genomföras och är nödvändiga för att ekonomins tillväxtpotential ska kunna

tillvaratas.

                                                                
27 Svensson 1996, s 73.
28 Ibid, s 62-63.
29 Ibid, s 73.
30 Där inget annat anges bygger avsnittet på North, Douglass C, Institutionerna, tillväxten och
välståndet, Stockholm, 1990 samt Svensson, 1998, s 216-217.
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Institutionerna kan vidare vara mer eller mindre formella. Till de mest formella

exemplen räknas lagarna, medan normer och vanor är mer informella. Den

institutionella strukturen ses som given, men föränderlig. Formella institutioner är

enklare att snabbt förändra, viktigt är dock att det inte finns några motsättningar

mellan de formella och informella institutionerna. De ekonomiska drivkrafterna bakom

strukturomvandlingen kan sägas ha en institutionell ram som förstärker

organisationernas (företagens) incitament till produktiv verksamhet, eller som hindrar

densamma. Möjligheterna i samhället kan därför sägas avgöras av institutionerna i

kombination med den ekonomiska teorins vanliga begränsningar. I detta fall är de

aktuella institutionerna den kommunala samhällsplaneringen och styrningen av

dagligvaruhandeln samt alla de lagar och föreskrifter som reglerar densamma.

Institutionerna finns till för att reglera marknadsmisslyckanden, men påverkan,

influenser och lobbyverksamhet från olika intresseorganisationer gör att vi samtidigt

får en arena för räntesökande beteende.31 Genom politiska signaler och andra former

av påverkan kan institutionerna komma att förändras, både gällande utformningen och

praxis. Politiska beslut verkar på detta sätt genom institutionella förändringar till att

ingripa i marknadens funktionssätt. Av intresse blir det följaktligen även att se till

vilka det är som är med och påverkar de politiska besluten. Viktiga företag och

intressegrupper kan spela en avgörande roll när det kommer till den kommunala

planeringen. Genom att influera de politiska besluten kan de söka utnyttja sin ställning

för att åstadkomma institutioner som gynnar de egna intressena, men gör det kanske

samtidigt på bekostnad av allmänhetens (samhällets) bästa. Detta förfarande är också

själva idén bakom den s k capture teorin.32 Vad företaget har att vinna på en

institutionell förändring sätts i förhållande till de kostnader som är förknippade med att

påverka institutionerna. För institutionerna blir därmed ett mycket väsentligt problem

att hävda de allmänna intressena mot de enskilda. I de fall där sär- och allmänintressen

sammanfaller kan institutionerna bli effektiva redskap.

                                                                
31 Eggertsson, Thráinn, Economic behavior and institutions, Cambridge, 1990.
32 Carlton & Perloff, s 854-859.
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3. Svenska förhållanden

I det tredje kapitlet behandlas läget gällande externetableringar i Sverige. Den

reglerande Plan- och bygglagen presenteras och två svenska kommuners strävan efter

att få uppföra externetableringar enligt föreslagna detaljplaner, samt det motstånd de

möter, beskrivs.

3.1 Policy angående de externa etableringarna

I ett yttrande från Boverket konstateras att utvecklingen inom handeln i Sverige,

liksom inom EU i övrigt, har inneburit en snabb ökning av externa köpcentra. De flesta

medlemsländerna har svarat på utvecklingen genom att fastställa en nationell policy

som motverkar denna trend. I kontrast till detta står USA, där utvecklingen mot den

bilberoende externa handeln fortsätter. Inom EU finns farhågor för att de externa

etableringarna kommer att motverka en hållbar stads- och regionutveckling.

Strukturomvandlingen av detaljhandeln mot större och mer bilberoende enheter har

även  uppmärksammats av den svenska regeringen och riksdagen. Ökat trafikarbete,

försämrad service och tillgänglighet för svaga grupper samt risken för utarmade

tätortscentra är effekter av stor betydelse för samhällsutvecklingen. Regeringens

uttalande om att Sverige ska vara en pådrivande kraft och ett föregångsland när det

gäller ekologiskt hållbar utveckling kräver långsiktiga insatser inom samtliga

politikområden. Samhällsplaneringen kräver breddning och förnyelse och detta kan

komma att vara kopplat till vissa uppoffringar. Helhetssynen kommer att bli viktig för

samhällsutvecklingen, där hänsyn till ekologiska förutsättningar måste förenas med

god ekonomisk, social och kulturell utveckling. Till kommunernas förfogande står

Plan- och bygglagen. Med hjälp av detta instrument ska kommunerna, med beaktande

av nationella och regionala intressen, göra kommunala bedömningar inom den fysiska
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planeringen. Utgångspunkten är att skapa ett hållbart samhälle genom avvägningar

mellan allmänna och enskilda intressen.33

3.2 Plan- och bygglagen (PBL)

Med PBL fattas beslut om var och på vilket sätt handel får bedrivas inom kommunen.

Denna uppgift inbegriper dock inte att avgöra vem som får bedriva handel,

ställningstagande till enskilda affärsidéer m m. PBL ställer krav på översiktlig

planering i form av översiktsplan och handelspolicy och anger ramen för beslut om

markanvändning. Enligt detta görs övergripande bedömningar om lämpliga

lokaliseringar utifrån konsekvensanalyser. Den bindande regleringen sker dock med

områdesbestämmelser och detaljplan. Det är kommunen själv, med stöd av

planmonopolet, som har rätt att avgöra hur mark och vatten inom kommunen ska

användas och som bestämmer när och för vilka ändamål som en detaljplan ska

upprättas. Medborgare eller andra intressenter kan aldrig framtvinga en sådan

detaljplan. PBL ställer också krav på att kommunen ska ta hänsyn till och väga

enskilda och allmänna intressen mot varandra. Kommunen är själv huvudansvarig för

att de allmänna intressena tillvaratas. Vid planeringen ska utgångspunkten enligt PBL

vara att skapa ett hållbart samhälle. Ekologiska aspekter av samhällsutvecklingen är

givetvis betydande här, men även ekonomiska, sociala och kulturella aspekter bör

vägas in. Under 1990-talet pekar lagändringar på ökade krav på hänsynstagande till

miljön och jämställdheten, liksom på vikten av att hushålla med ändliga resurser. För

handelns lokalisering har dessa förändringar varit av yttersta vikt eftersom

strukturomvandlingen krävt en ökad tillgång till bil. Fr o m 1996 finns ett generellt

krav på miljökonsekvensbeskrivningar för detaljplaner som väntas ha betydande

påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser.

Kommunen ska också vid planläggning enligt PBL ta ställning till de allmänna

intressenas nytta av ett lokaliseringsbeslut. Om ett lokaliseringsbeslut väntas få

                                                                
33 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99)  till miljödepartementet angående länsstyrelsens i
Malmö beslut att upphäva detaljplan för Örja Östra, Landskrona kommun, 1999-06-01, s 1-2.
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omfattande effekter på handeln och handelsmönstren i kommunen måste också kraven

på förväntad nytta ställas mycket högt. PBL ställer vidare krav på att det i eller i

närheten av områden med bebyggelse ska finnas tillgång till en rimlig grad av

samhälls- och kommersiell service. Av allmänt intresse anses här vara välstrukturerad

handel med goda konkurrensförhållanden, god tillgänglighet för alla med bra priser

och ett varierat utbud.34

1992 infördes en ny bestämmelse i PBL. Enligt bestämmelsen fick inte

detaljplaneringen utformas på ett sådant sätt att den fria konkurrensen hämmades,

något som tidigare hävdats varit fallet. Tolkningen av tillägget innebar att precisering

av handelsändamålet över huvud taget inte fick ske, vilket i sin tur ledde till en

överdriven försiktighet hos kommunerna i fråga om antagandet av detaljplaner. Det

var delvis p g a detta som möjligheten att särreglera återinfördes den 1 januari 1997.

Särregleringen kräver dock numera att ”skäl av betydande vikt” föreligger.

Planläggningen får alltså inte hämma den fria konkurrensen, men särregleringen anses

nödvändig för att upprätthålla en god varuförsörjningsplan och för att förebygga

eventuella negativa miljöeffekter. Miljökonsekvenserna ställs med andra ord mot

konkurrensintresset. Beslut om lokalisering ska tas med grund i utredningar och

konsekvensanalyser, där enskilda och allmänna intressen ska ställas mot varandra och

där den förväntade nyttan såväl som de förväntade riskerna, t ex gällande miljön, ska

vägas in. Lokaliseringsbesluten får inte heller strida mot den övergripande planeringen

av markanvändning och bebyggelseutveckling. Om olika intressen inte kan förenas är

det kommunens ansvar att väga dem mot varandra och handla i enlighet med de tyngst

vägande.35

Planmonopolet gäller inom kommunens gränser, men enligt PBL är kommunen även

skyldig att ta hänsyn till förhållandena i grannkommunerna. Vid större

handelsetableringar kan handeln i angränsande kommuner påverkas och om detta är

fallet måste effekterna diskuteras och samordnas kommunerna emellan. Det blir

                                                                
34 Svedström, s 55-58.
35 Ibid, s 60-64.
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dessutom särskilt viktigt att den förväntade nyttan av en speciell lokalisering beskrivs

utförligt. När mellankommunal samordning blir aktuell har länsstyrelsen en viktig

funktion. En uppgift är att kontrollera att konsekvensbeskrivningar angående de

förväntade regionala effekterna finns upptagna i översiktsplanering eller handelspolicy

och att samordning bedrivs. Länsstyrelsen ska bidra med faktaunderlag till

kommunernas planering och se till att den inte strider mot nationella mål.  Om

samordningen inte sker på ett lämpligt sätt är det också länsstyrelsens skyldighet att

ingripa, och om det anses nödvändigt, upphäva detaljplanen. Vid länsstyrelsens

bedömning ska stor vikt läggas vid hur utförligt kommunerna i översiktsplanen

beskrivit och motiverat avvägningar mellan olika intressen.36

3.2.1 Ärendets gång

Om länsstyrelsen anser att detaljplanen strider mot någon del i PBL ska planen prövas

och om nödvändigt upphävas. Kommunen har sedan möjlighet att överklaga

länsstyrelsens beslut till regeringen. Ärendet hamnar då hos miljödepartementet som

bereder frågan. Under beredningen kan departementet begära in yttrande från Boverket

som tas med i bedömningen. Det slutliga avgörandet tas sedan i regeringen då det

bestäms om den aktuella detaljplanen ska upphävas eller godtas.

3.3 Utvecklingen i Sverige

Handelns utveckling är ämne för en het debatt, inte bara i Sverige, utan även i ett antal

andra länder. Om och hur handelsetableringarna styrs påverkar samhällsutvecklingen

och därav förklaras en del av det stora intresset. Enligt en utredning utförd av Boverket

1997 var etableringstrycket för stormarknader som starkast i Skåne, norra Bohuslän

och i stockholmsregionen. I Skåne existerar redan ett stort antal externa etableringar

samtidigt som det finns önskemål om att uppföra ytterligare ett tjugotal, dessa antingen

i helt nya handelsområden eller där denna typ av handel redan finns representerad. I

                                                                
36 Svedström, s 69-70.
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slutet av 1997 ansågs situationen som akut, efterfrågan på mark för nyetablering och

utbyggnad, främst av externa köpcentra, var extremt stark. Förväntningarna på

kundtillströmningar i samband med öppnandet av Öresundsbron verkade vara den

mest betydande utbyggnadsfaktorn.  Många nya detaljplaner antogs eller planerades

samtidigt som grannkommuner i flera fall överklagade eller varskodde om detta.  Mot

bakgrund av att Danmark nyligen hade antagit strängare regler mot externetableringar

uppvaktade även den danske miljöministern den svenske inrikesministern för att

diskutera utbyggnaderna och deras framtid. I januari 1998 sammankallade

länsstyrelsen alla kommuner i Skåne för att samordna utbyggnadsplanerna och på så

sätt försöka undvika en olycklig utveckling av handeln i regionen.  På länsstyrelsens

initiativ tog det nybildade Regionförbudet på sig uppgiften att utarbeta en

Externhandelspolicy. Förslaget som lades fram hösten 1998 antogs av den då sittande

styrelsen för Regionförbundet och kommunerna i Skåne rekommenderades att följa

policyn. Nya regionfullmäktige har gett policyn länsstyrelsen tillkänna, men i övrigt

har den inte tagit ställning till den. Boverket har dock ställt sig bakom

policyförslaget.37 De grundläggande kraven som föreslagits för uppförandet av

externetablering är de följande:

”1. Den bör ej bidra till väsentlig utslagning av befintlig handel, som annan kommun

      vill värna om.

2. Den bör vara förenlig med krav på långsiktigt hållbar utveckling i regionen och

      med Agenda 21.

3. Den bör inte medföra ökad miljöbelastning genom trafikpåverkan och förfulning av

      landskapet.

4. Den bör vara tillgänglig inom gångavstånd från stomkollektivnätet.

5. En konsekvensbeskrivning bör redovisas innan den formella planläggningen enligt

      PBL inleds, som belyser hur grundkraven 1-4 ovan uppfylls och vars omfattning i

      övrigt avgörs i samverkan med  berörd kommun, Regionförbundet och

      Länsstyrelsen. Konsekvensbeskrivningen utgör underlag för att bedöma om

                                                                
37 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 5-7.
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      övervägande skäl talar för att etableringen bör tillstyrkas.” 38

                                                                
38 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 7.
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3.4 Externa etableringar i Landskrona och Kävlinge kommun

I två skånska kommuner, där man velat uppföra nyetablering respektive utbyggnad av

etableringar i externa lägen, har länsstyrelsen med hjälp av PBL gått in och stoppat

detaljplanerna. Ärendena har överklagats och nu väntar man på regeringens beslut.

Boverket bedömer ärendena som avser länsstyrelsens beslut att upphäva, på i stort sett

samma grund, detaljplan i Landskrona och Kävlinge kommun vara principiellt viktiga

för handels- och samhällsutvecklingen i Sverige. Ärendena är också viktiga för

bedömningen av Plan- och bygglagen som ett instrument för att styra

samhällsutvecklingen, där hänsyn ska tas till miljömål, konkurrenskraft och inte minst

handelns behov av utveckling. Dessa två fall är de första där staten via länsstyrelsen

går in och upphäver en detaljplan och därmed tillämpar de regler i PBL som kräver

prövning och eventuellt upphävande om mellankommunal samordning inte har skett

på ett lämpligt sätt.39 Detta ger oss anledning att titta närmare på dessa fall.

3.4.1 Landskrona kommun

Detaljplanen

I juni 1998 antog kommunfullmäktige i Landskrona en ny detaljplan för Örja Östra,

norra delen. Syftet med den förändrade detaljplanen var att ändra markanvändningen,

som då avsåg kontor och småindustri med smärre inslag av handelsändamål, till att

även innefatta möjligheten att uppföra omfattande anläggning för handel av

fabriksförsäljningskaraktär, s k factory outlet. Factory outlet innebär försäljning av

märkesvaror (ofta från föregående säsong) i tillverkarens regi. Planens utformning

medgav dock alla typer av detaljhandel, med undantag för livsmedel, på en total

byggnadsareal av 22 000 m2.40 Kommunen hävdar i detaljplanen att factory outlet-

byarna tar ett helt nytt marknadssegment i anspråk och konkurrerar därmed inte i

                                                                
39 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 4.
40 Länsstyrelsen i Skåne län, Prövning av beslut att anta detaljplan för Örja Östra, norra delen i
Landskrona kommun, 1999-01-18, s 1.
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någon större utsträckning med de traditionella stormarknaderna. Dessutom poängteras

att märkesvarufabrikanterna inte har något intresse av att konkurrera ut sin egen

huvudmarknad och att internationella erfarenheter pekar på att påverkan på

närliggande stadskärnor visat sig positiv, snarare än negativ. 41

När det gäller miljöaspekterna beräknas det i till miljökonsekvensbeskrivningen

(MKB) bilagd trafikutredning, att 90% av kunderna kommer att ta sig till outlet-

anläggningen med bil. Det totala antalet bilförflyttningar till och från anläggningen

förväntas bli 45 000/vecka, men  all denna trafik kan dock inte enligt trafikutredningen

ses som nyalstrad. En rimlig nivå för detta antas istället ligga kring 50%. Ytterligare

beräkningar i MKB visar att den ökade luftföroreningshalten utmed aktuella vägar blir

mycket liten. I detaljplanen föreslås även åtgärder för hur miljöpåverkan ska

minimeras. Dessa förslag rör reducering av buller och luftförorening samt rening av

dagvatten.42

Länsstyrelsen upphäver den av Landskrona kommunfullmäktige antagna detaljplanen

Länsstyrelsen beslutar senare i juni 1998 att pröva detaljplanen med hänsyn till

mellankommunalt intresse. Enligt PBL 12 kap 1 och 3 §§ ska detaljplanen upphävas

om den angår flera kommuner och om inte samordning har skett på lämpligt sätt.

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen bidrar till en koncentration av regionens handel

till stora externa handelsetableringar. Enbart factory outlet-försäljning har inte den

negativa inverkan på närliggande centrumhandel som annan externhandel har, men det

är inte enligt lagstiftningen möjligt att reglera planen ytterligare och begränsa den till

att endast gälla fabriksförsäljning. Konsekvenserna av annan handel finns inte heller

med i planhandlingarna och planen tar därmed inte hänsyn till eventuell påverkan av

förhållanden i angränsande kommuner. I bedömningen konstateras vidare att den

tänkta handelsetableringen innebär en trafikökning som i sin tur medför en icke

försumbar miljöbelastning och dessutom stöder en utveckling mot ökat beroende och

                                                                
41 Stadsbyggnadskontoret, Landskrona kommun, Detaljplan för Örja Östra, norra delen i Landskrona,
1998-05-08, s 4.
42 Ibid, s 6-7.
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användande av bilen. Detta strider mot en långsiktig hållbar utveckling och leder till en

uppenbar konflikt med nationella och internationella miljömål. Detaljplanen upphävs

1999-01-18 enligt 12 kap 1 § PBL.43

Helsingborgs, Kävlinge, Lunds och Svalövs kommuner har haft synpunkter på

detaljplanen. Kort kan sägas att det kommunerna anför är utredning av regionala

konsekvenser av externetableringen och en utförligare plan för

kollektivreseanslutning. Kommunerna uttrycker även oro för möjligheten att handeln

utvecklas till att omfatta annat slags detaljhandel och menar dessutom att

fabriksförsäljningen istället borde uppföras i anslutning till redan existerande

anläggningar.44  Farhågor finns också hos de danska amten45, som hävdar att den

danska handeln skulle skadas allvarligt av en factory outlet i Landskrona. Den främsta

anledningen till detta är de restriktioner som gäller för stormarknadsetableringar i

Danmark.46 Även Vägverket har överklagat den nya detaljplanen. Vägverket hävdar att

det inte finns någon överenskommelse beträffande genomförande och finansiering av

de vägombyggnadsåtgärder som krävs för den nya detaljplanen. Åtgärderna kommer

att bli betydligt mer omfattande än för den gällande planen.47 Länsstyrelsen anser att

Vägverket har fog för sina krav och att en ny överenskommelse måste tecknas innan

planen kan antas. Vidare menar länsstyrelsen att Vägverkets krav är ett av motiven för

upphävandet av detaljplanen.48

Kommunens överklagande

Landskrona kommun överklagar 1999-02-12 länsstyrelsens beslut till regeringen. Den

bristande köptroheten hos kommuninvånarna, självförsörjningsgraden (omsättningen i

                                                                
43 Länsstyrelsen i Skåne län, Prövning av beslut att anta detaljplan för Örja Östra, norra delen i
Landskrona kommun, 1999-01-18, s 3-5.
44 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 4.
45 Amt är ett danskt förvaltningsområde, motsvarande det svenska länet. (Bra Böckers, Lexikon 2000,
band 1.)
46 Kommunfullmäktige i Landskrona kommun, Överklagande av länsstyrelsen i Skåne län beslut att
upphäva detaljplan för Örja Östra, Landskrona kommun,1999-02-12, s 2.
47 Länsstyrelsen i Skåne län, Prövning av beslut att anta detaljplan för Örja Östra, norra delen i
Landskrona kommun, 1999-01-18, s 3.
48 Ibid, s 5.
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förhållande till folkmängden49) ligger så lågt som 83 %, är anledningen till att man

anser factory outlet-etableringen vara så viktig. I tidigare skeden har ansträngningar

gjorts för att förnya stadskärnan samtidigt som kommunen avstått från att tillåta

etablering av ICA Maxi stormarknad, trots att denna skulle ha återtagit en del av

utflödet inom handeln. Efter att ha studerat factory outlet-anläggningar i Barkaby och i

England har kommunen sedan verkat för möjliggörandet av denna typ av

handelsetablering. Kommunen hävdar att factory outlet inte skadar vare sig den egna

eller grannkommunernas stadskärnor och att det mellankommunala intresset faller i

och med att fabriksförsäljningen, till skillnad från annan externhandel, inte har någon

negativ inverkan på närliggande centrumhandel. När det gäller miljöpåverkan menar

kommunen att denna ska ställas i relation till den miljöpåverkan som blir aktuell vid

full utbyggnad enligt den nu gällande detaljplanen och inte till en situation utan någon

utbyggnad alls. Något entydigt uttalande om negativa effekter av externetableringar

när det gäller trafikarbete och miljöpåverkan ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

finns inte heller, menar kommunen. Vidare hävdas att beräknade immissioner vid

factory outlet-alternativet hamnar under gällande gränsvärden samt att de kollektiva

färdmedlens betydelse har underskattats. Fabriksförsäljningsvarorna medför inga tunga

transporter och kollektivtrafik blir därför ett mycket bra alternativ till bilen, vilket

följaktligen minskar trafikarbetet samt ger de grupper som inte har tillgång till bil en

bättre möjlighet att utnyttja anläggningen. Kommunen hänvisar till Sverige-2009-

visionen, där målet är att skapa en långsiktigt hållbar nätverksstruktur för utveckling

av regioner och ekonomi. Detaljhandel ska ses som en del av nätverksstrukturen som

dessutom har stor samhällsekonomisk betydelse. Som svar på den påstådda skadliga

inverkan på den danska handeln menar Landskrona kommun att avsikten med

Öresundsförbindelsen är att öka rörligheten i regionen, och att

fabriksförsäljningsanläggningar kommer att uppföras på andra ställen i regionen om

                                                                
49 Om kommunens alla invånare (eller motsvarande antal konsumenter) gör sina inköp i kommunen
blir självförsörjningsgraden 100%. I de fall där konsumenterna även hämtas från andra kommuner
överstiger siffran 100%, medan kommuner som förlorar sina invånares köpkraft, får en
självförsörjningsgrad som ligger under 100%.
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det inte blir i Örja Östra.50 Kommunen påpekar dessutom i sitt överklagande att en ny

överenskommelse med Vägverket har träffats och att det problemet därmed är löst.51

Boverkets yttrande

Ett viktigt motiv till planen är att stimulera köptroheten hos landskronaborna.

Självförsörjningsgraden på 83% bekräftas i en utredning av Regionförbundet. Varken

länsstyrelsen eller grannkommunerna har några invändningar ur mellankommunal

synvinkel mot den typ av handel som är tänkt för området. Skälet till att länsstyrelsen

ändå har valt att upphäva detaljplanen är att det inte finns några garantier för att

verksamheten på längre sikt inte utvecklas till en stormarknad eller köpcentrum. Ett

sådant scenario skulle medföra hot mot närliggande stadskärnor och bostadsområden.

De svenska kommunerna har en unik ställning när det kommer till

självbestämmanderätten och planmonopolet, men med detta följer också ansvar och de

nationella målen måste vara vägledande. Om samhällsutvecklingen ändå visar sig

strida mot de uppsatta målen måste PBL:s regler ses över så att målen kan garanteras.

Enligt Boverket är det ett legitimt skäl att med hjälp av planering söka stärka

landskronabornas köptrohet. Nyttan med fabriksförsäljningen är således motiverad.

Även Boverket anser att den föreslagna handelsformen endast kan medföra begränsade

effekter för handeln i grannkommunerna, men att utveckling mot ett traditionellt

köpcentrum inte kan uteslutas. Ett läge med bättre kollektivtrafikförsörjning anses

dock som en lämpligare lokalisering i samhällets, handelns och kundernas intresse.

Etableringen skulle på så sätt inte i samma utsträckning motverka en hållbar

utveckling och nationella miljömål. Boverket anser däremot inte att det geografiskt

stora upptagningsområdet är någon avgörande anledning till upphävande av

detaljplanen. Regionen har redan en överetablering på handelsområdet och Boverket

finner det därför lämpligare att en ny etablering sker i Landskrona än att den upprättas

i en ort i regionen som redan är överhettad.52

                                                                
50 Kommunfullmäktige i Landskrona kommun, Överklagande av länsstyrelsens i Skåne län beslut att
upphäva detaljplan för Örja Östra, Landskrona kommun,1999-02-12, s 2-5.
51 Ibid, s 3.
52 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 21-24.



34

Boverket konstaterar att om Landskrona kommun i samråd med grannkommunerna,

länsstyrelsen och Regionförbundet kan komma fram till en lokalisering och utforma

detaljplanen så att handelsändamålet ger utrymme för den avsedda handeln, men

utesluter en utveckling som inte är godtagbar från mellankommunala och miljömässiga

utgångspunkter, bör det vara möjlig att acceptera den. En alternativ användning av

området i fall att det planerade konceptet inte faller väl ut blir också viktigt att

beakta.53 Den nuvarande utformningen som inte hindrar utvecklingen mot en

stormarknad, med allt vad det innebär, måste dock enligt Boverket ses som stridande

mot en långsiktigt hållbar utveckling samt regionala och nationella miljömål.

Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen bör därför enligt Boverket stå fast.54

Landskrona kommun  begär att få genomföra delar av detaljplanen

Kommunstyrelsen begär i juni 1999 att få genomföra de delar av detaljplanen som inte

berörs av överklagandet. Denna begäran avslås av länsstyrelsen i Skåne län.

Kommunen överklagar hos regeringen, men får även där avslag på sin begäran.

Avslaget motiveras med att det är kommunens beslut att anta detaljplanen i dess helhet

som har upphävts av länsstyrelsen. Det anförda lagrummet (13 kap 8 § andra stycket

PBL) är enligt regeringens bedömning inte tillämpbart.55

Landskrona kommun ändrar detaljplanen

Efter samråd med länsstyrelsen i Skåne län och till följd av Boverkets

ställningstagande i rapporten ”Handeln i planeringen” publicerad under hösten 1999,

väljer Landskrona kommun att göra ett tillägg till detaljplanen. Ändringen består i att

kommunstyrelsen beslutat specificera handelsändamålet i planförslaget till att enbart

omfatta handel av typen fabriksförsäljning. Beslutet motiveras med att länsstyrelsen

upphävt den tidigare antagna detaljplanen eftersom den inte garanterade att det endast

                                                                
53 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 24.
54 Ibid, s 1.
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kunde byggas en outlet-anläggning,  d v s att utvecklingen kunde gå mot en

stormarknad, med helt andra effekter som resultat. Efter en utredning utförd av

Nordplan AB 1998-11-11 konstaterar Landskrona kommun att en outlet-anläggning

får mycket små effekter på andra kommuners handel samtidigt som den egna

kommunens handel och stadskärna snarare påverkas positivt. Detta innebär i sig att det

finns tillräckliga skäl för att specificera handelsändamålet i detaljplanen. Ett ytterligare

skäl blir att en sådan specificering dessutom skulle eliminera den mellankommunala

aspekten av frågan.56

Nytt yttrande från Boverket

Regeringen anmodar på nytt Boverket att yttra sig i ärendet. De frågor som Boverket

nu koncentrerat sin utredning till är för det första om det är formellt möjligt att göra

den ändring som Landskrona kommun gjort i och med specificeringen av

handelsändamålet. För det andra undersöks om ändringen kan begränsa de risker ur

mellankommunal synvinkel som var anledningen till länsstyrelsens beslut om

upphävande av detaljplanen. Enligt 5 kap 7 § sista stycket PBL får bestämmelser som

närmare reglerar möjligheterna att bedriva handel meddelas endast om det finns skäl

av betydande vikt. I motiven till PBL påpekas dock att detaljplanen måste utformas så

att det finns utrymme för att förnya och förändra, vilket t ex kan innebära etablerandet

av nya butiksformer. Enligt Boverkets uppfattning står ”skäl av betydande vikt” att

finna i avvägningen mellan det allmänna och enskilda intresset av å ena sidan en så fri

konkurrens och en så fri etableringsrätt som möjligt och å andra sidan de allmänna

intressen som står emot detta.57

Med anledning av den låga självförsörjningsgraden och vikten av att nyetableringen

inte sker på bekostnad av övrig handel i kommunen och grannkommunerna, anser

                                                                                                                                                                                                          
55 Länsstyrelsen i Skåne län, Beslut om avvisande av kommunstyrelsens i Landskrona begäran,1999-
06-28, s 1, samt Regeringen (Miljödepartementet), Beslut om Landskrona kommuns överklagande
angående upphävd detaljplan för Örja Östra, 1999-09-09,  s 1.
56 Stadsbyggnadskontoret, Landskrona kommun, Komplettering av detaljplan  för Örja Östra, 1999-
10-19, s 8-9.
57 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-11-12, s 1-3.
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Boverket att precisering av handelsändamålet är rimligt med utgångspunkt i

intresseavvägningen som enligt PBL ska föreligga alla lokaliseringsbeslut. Boverkets

utredning hävdar med andra ord att skäl av betydande vikt finns för den föreslagna

preciseringen. Praxis för planbestämmelser med detta innehåll saknas eftersom det är

en för Sverige helt ny typ av handel, men markanvändningsbestämmelsen har nu fått

en utformning som enligt Boverket bör vara möjlig med stöd av 5 kap 7 § PBL.

Boverkets bedömning i fråga om effekterna i och med en ändring av planen blir att den

regionala balansen på handelsområdet inte hotas av en factory outlet i Landskrona och

att denna typ av handel inte heller ställer samma krav på tillgång till bil som de

traditionella stormarknaderna. Som tidigare konstateras att det stora geografiska

område som kunderna beräknas komma från inte kan vara anledning nog att hindra ett

antagande, särskilt inte som handeln inom Landskrona har en mindre omsättning än

vad som svarar mot folkmängden på orten. Den föreslagna ändringen anses som

godtagbar ur mellankommunal synpunkt. Boverket konstaterar därmed i yttrandet från

1999-11-12 att länsstyrelsens viktigaste invändningar måste anses ha förfallit.58

3.4.2 Kävlinge kommun

Ärendet rör i detta fall ytterligare detaljhandel i Löddeköpinge 23:3 i Kävlinge

kommun. Löddeköpinges närhet till motorvägen E6 innebär att orten har ett mycket

strategiskt kommunikationsläge. Handelsplatsen Center Syd planlades redan i början

av 1970-talet och 1976 påbörjades de första etableringarna (som utgjordes av

Försvarets överskottslager och Engelbrektsboden). På handelsplatsen är i dag ca 160

företag med ca 900 anställda verksamma. Enligt kommunens plan ska etableringen,

som i dagsläget omfattar 124 ha mark, nu utökas med ytterligare 23,5 ha. Enligt en

konsekvensanalys utförd av Handelns Planinstitut, Hpi AB, ger de eventuellt

tillkommande ytorna en möjlighet att utveckla den nu existerande anläggningen till ett

externt handelscentrum med ett kundupptagningsområde som vida överskrider det

nuvarande. Utökningen kommer inte leda till en ytterligare omsättningsminskning i

stadskärnan, istället kommer den planerade utökningen att leda till  en omfördelning

                                                                
58 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-11-12, s 3-4.
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av den omsättning som tidigare tagits från stadskärnan. Dessutom kommer delar av

nyetableringen att utgöras av nya marknadskoncept, som beräknas inhämtas från ett

förväntat ökat konsumtionsutrymme.59

Detaljplanen

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige 1999-11-20. Planens syfte är att möjliggöra

en utbyggnad av området för industri och handelsändamål. (Det aktuella området är

beläget norr om Lagervägen och angränsar till Center Syd, som ligger söder om

samma väg.) Den nya detaljplanen anger en liknande markanvändning som för Center

Syd, dock medges ingen livsmedelshandel. Kävlinge kommun avvisar, med

hänvisning till en forskningsrapport, (”Kampen om köpkraften”, Byggforskningsrådet,

Rapport 1994:1) att externa köpcentra skulle ha negativ inverkan på hushållens

tillgänglighet till fullsorterade dagligvarubutiker. När det gäller miljöpåverkan medger

visserligen kommunen att externa etableringar ger upphov till större avgasutsläpp och

energianvändning jämfört med om inköpen gjorts på annat sätt, detta trots att resan till

externetablering oftast ersätts med annan resa. När det kommer till den nu aktuella

utbyggnaden hänvisar dock kommunen till att köpcentrum redan finns i en omedelbar

närhet och att kunderna till nyetableringen åtminstone delvis kan antas ingå i de redan

befintliga trafikströmmarna till Center Syd och andra handelsetableringar i området.

En trafikutredning visar att ca 70-80 % av trafiken till utbyggnaden skulle komma att

ha mål inom övriga Center Sydområdet och att biltrafiken till följd av den nya

etableringen skulle öka med ca 3 500 bilar till och från området under årsmedeldygnet.

Trafikutredningen visar  bl a  också att utbyggnaden skulle leda till viss omfördelning

av trafiken och att detta i sin tur skulle leda till avlastning för en särskilt belastad

korsning i området. Förbättrad kollektivtrafikanslutning är under utredning.60

                                                                
59 Handelns Planinstitut AB, Konsekvensanalys av ytterligare detaljhandel i Löddeköpinge 23:3,
Kävlinge kommun, 1997, s 7-8.
60 Kävlinge kommun, Detaljplan för del av Löddeköpinge 23:3 i Kävlinge kommun, Skåne län, 1997-
11-12, s 1, 3-5.
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Länsstyrelsen upphäver den av Kävlinge kommunfullmäktige antagna detaljplanen

Länsstyrelsen beslutar 1999-12-15 att pröva antagandet av detaljplanen med hänsyn

till mellankommunala intressen. Enligt länsstyrelsens mening innebär väsentlig

utbyggnad av externt etablerad handel en mellankommunal påverkan. Detta betyder

också att mellankommunal samordning är nödvändig i dessa fall. Den aktuella

utvidgningen av Center Sydområdet ingick i den översiktsplan för Kävlinge kommun

som antogs 1992-10-08. Sedan denna upprättades har debatten om externhandel

intensifierats och förändringar i plan- och bygglagen skett vid flera tillfällen. En stor

mängd nya planer om externetableringar under 1997 har lett till länsstyrelsens

uppmärksammande av frågan och ett sammankallande till en konferens i januari 1998

angående etablering av externhandel i Skåne.61 (Se Landskrona kommun.)

Eslövs, Landskrona, Lomma, Lunds och Svalövs kommuner har haft invändningar mot

den föreslagna utvidgningen av handelsområdet. Synpunkterna tar upp risken för

utarmning av aktiviteter och människor i stadskärnorna och påverkan på

grannkommunerna som motverkar deras strävan att bibehålla och utveckla ett varierat

serviceutbud i både små och stora samhällen. Utvidgningen väntas också från

grannkommunernas sida att bidra till det ökande bilberoendet och svårigheterna för de

hushåll som inte har tillgång till bil att klara sina inköp på egen hand. Lunds kommun

har även överklagat antagandet av detaljplanen. Kommunen anser bl a att samråd med

berörda kommuner skulle ha skett på ett tidigare stadium, att konsekvensanalysen är

bristande och att planen verkar för att permanenta den bilberoende

detaljhandelsstrukturen på ett sätt som står i strid med 2 kap PBL.62

Länsstyrelsen anser att den av trafikutredningen beräknade trafiken, upp till 11 500

bilförflyttningar in och ut för ny och befintlig anläggning per årsmedeldygn, är en

trafikökning som medför en icke försumbar ökad miljöbelastning. Det är också

länsstyrelsens uppfattning att eftersom den föreslagna utvidgningen kommer att

                                                                
61 Länsstyrelsen i Skåne län, Prövning av beslut att anta detaljplan för del av Löddeköpinge 23:3,
Kävlinge kommun, 1999-01-18, s 1-2.
62 Ibid, s 2.
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förstärka ökningen av biltrafiken står den även i konflikt med internationella,

nationella och kommunala miljömål. Vägverket har redan i fallet med Örja Östra

konstaterat att ett välfungerande kollektivtrafiknät till externa etableringar har en

underordnad betydelse för bilanvändandet och att ökade vägtrafikmängder innebär att

nya investeringar i vägnätet krävs.63

Sammantaget anser länsstyrelsen att detaljplanen strider mot långsiktigt hållbar

utveckling och nationella miljömål. Konsekvensanalysen klargör inte ev påverkan på

grannkommunernas handel, men länsstyrelsens egen bedömning är att handeln i

regionen koncentreras till stora externa etableringar, vilket medför negativa effekter

för närliggande tätortscentra och stadskärnor. Självförsörjningsgraden  beräknas i

dagens läge ligga på 110-150 % i Kävlinge kommun. Länsstyrelsen anser att

ytterligare handelsetableringar, i  enlighet med detaljplanen, bidrar till att förstärka den

inomregionala obalansen och att åsidosätta vissa konsumentgrupper. Påverkan på

angränsande kommuner kan därför inte anses som förenlig med de hänsyn som PBL

kräver. Länsstyrelsen upphäver detaljplanen 1999-01-18 med stöd av 12 kap 1 och 3

§§ PBL. Med anledning av det som framkommit leder inte överklagandet från Lunds

kommun till någon särskild åtgärd.64

Kävlinge kommuns överklagande

Kävlinge kommun menar att de avsikter för markanvändningen som finns i

detaljplanen har presenterats och godtagits flera år tidigare. Anledningen till denna

inställning är att kommunfullmäktige 1992-10-08 antog en kommuntäckande

översiktsplan i vilken den nu aktuella utbyggnaden finns upptagen. Detaljplanen är

därmed förenlig med översiktsplanen. I det tidigare skedet har inga synpunkter på

markanvändningen framförts av vare sig länsstyrelsen eller någon av

grannkommunerna. Inte heller har några anmärkningar om bristande

mellankommunalt samråd framförts. Endast Lunds kommun har i nuläget överklagat

                                                                
63 Länsstyrelsen i Skåne län, Prövning av beslut att anta detaljplan för del av Löddeköpinge 23:3,
Kävlinge kommun, 1999-01-18 s 3.
64 Ibid, s 4.
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detaljplanen och detta har passerat länsstyrelsens bord utan att några åtgärder vidtagits.

Kävlinge kommun anser att frågan om markanvändningen därmed måste vara avgjord

både på länsstyrelsenivå och på mellankommunal nivå. Om planen i det här läget

skulle stoppas förutsätter Kävlinge kommun vidare att staten går in och kompenserar

kommunen för de förberedelsekostnader på ca 10 miljoner den haft.65

Kävlinge kommun anför vidare en rad argument för att utbyggnaden ska utföras enligt

detaljplanen. När det gäller miljöaspekterna hävdar kommunen att planen är förenlig

med långsiktigt hållbar utveckling. Särskilt beaktande bör tas till att det inte rör sig om

en helt ny lokalisering, utan en utbyggnad i anslutning till ett redan befintligt

handelsområde. Detta innebär att trafikarbetet och de negativa miljöeffekterna kan

hållas på en lägre nivå än vid en helt ny lokalisering eftersom den nyalstrade

trafikmängden blir mindre. De planerade etableringarna har dessutom ett stort

markbehov och kan därför inte heller förläggas till tätortscentra eller stadskärnor.

Tillgängligheten via kollektivtrafiken innebär att inga konsumentgrupper blir

åsidosatta av planens genomförande och eftersom livsmedelsförsäljning inte tillåts

enligt planen kan inte annan livsmedelshandel i andra lokaliseringar konkurreras ut.

Frågan om den inomregionala obalansen har Kävlinge kommun också svar på.

Tvärtemot länsstyrelsens bedömning att utbyggnaden skulle leda till en ökad regional

obalans, menar kommunen att arbetstillfällen kommer att skapas och handelsplatsen

bli ett alternativ till att arbeta i storstäderna. Den inomregionala balansen skulle

därmed förbättras. Kävlinge kommun går också till angrepp mot den

externhandelspolicy som länsstyrelsen refererar till i sitt beslut och menar att den inte

är ett regionalt förankrat dokument. Ett flertal kommuner har dessutom avvisat denna

policy eftersom de anser att den inskränker kommunernas planmonopol. Vidare anser

Kävlinge kommun att det över huvud taget är orimligt att beslut om varuutbud och

tillgänglighet ska styras av regionala beslut. Det är helt och hållet upp till

konsumenterna att välja inköpsställe och därigenom även välja lokalisering och

verksamhetsformer. Kävlinge kommun är i övrigt mycket angelägna om att skapa nya

                                                                
65 Kävlinge kommun, Överklagande av länsstyrelsens i Skåne län beslut att upphäva detaljplan för
Löddeköpinge 23:3, Kävlinge kommun, 1999-02-11, s 1-2.
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arbetstillfällen och däri anses den föreslagna utbyggnaden spela en stor roll.

Nedskärningar i kommunen, bl a Barsebäcksverkets stängning, förväntas leda till

betydande negativa effekter med risk för negativ befolkningsutveckling med

nedmontering av den sociala infrastrukturen som följd. Utbyggnaden förvänts innebära

åtminstone 200 nya arbetstillfällen, vilka anses vara väsentliga för kommunens

sysselsättning och tillväxt. Det är även kommunens åsikt att tillväxt ska bejakas där

den är möjlig och att förutsättningarna till utveckling är olika för olika delar av Skåne.

En effektiv konkurrens främjas bäst genom närings- och etableringsfrihet  och

möjligheterna att styra och kontrollera handelsetableringar måste minska. Kävlinge

kommun medger att hushållens tillgänglighet till dagligvaror har försämrats, men detta

beroende på dagligvaruhandelns strukturomvandling och inte på externetableringarna

som varken gör till eller från när det gäller tillgängligheten.66

Boverkets yttrande

I sitt ställningstagande anser Boverket att en utvidgning av handeln inom Center Syd

kommer att få negativa effekter på handeln i angränsande kommuner samtidigt som

den ändamålsenliga strukturen motverkas och den regionala obalansen inom handeln

förstärks. Handeln i kommunen motsvarar redan nu en omsättning på mellan 110 och

150 % sett i förhållande till folkmängden. Sammantaget måste detta ses som att

detaljplanen strider mot en långsiktigt hållbar utveckling och är olämplig ur

mellankommunala synpunkter. Boverket har förståelse för motivet att skapa fler

arbetstillfällen genom att bygga ut handelsområdet, men påpekar att det inte finns

några garantier för en sådan utgång när det gäller handelssektorn.67

Av Boverkets bedömning framgår att det 1992 inte existerade ett så kraftigt

etableringstryck på handeln i Skåne, men när det väl intensifierades agerade

länsstyrelsen och kallade samman Skånes kommuner till en konferens för att diskutera

                                                                
66 Kävlinge kommun, Överklagande av länsstyrelsens i Skåne län beslut att upphäva detaljplan för
Löddeköpinge 23:3, Kävlinge kommun, 1999-02-11, s 2-6.
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läget. Boverket anser det beklagligt att Kävlinge kommun ådragit sig kostnader p g a

att de invändningar som nu finns mot detaljplanen inte framförts tidigare, men

utvecklingen av handeln i regionen var inte möjlig att förutse vid tidpunkten för

samråd kring översiktsplanen. Det faktum att inga invändningar från angränsande

kommuner presenterades då kan därför inte ges någon avgörande betydelse för den

aktuella behandlingen av detaljplanen. Länsstyrelsen anför att detaljplanen inte har

samordnats på lämpligt sätt från mellankommunal utgångspunkt som grund för att

upphäva planen. Boverket bedömer att övriga invändningar också faller under denna

fråga. De övriga invändningarna rör planens konflikt med långsiktigt hållbar

utveckling och miljömål, de negativa effekter som utbyggnaden kan leda till för

handeln närliggande stadskärnor och stadsdelar samt försämringen av den

inomregionala obalansen.68

I de delar av detaljplanen som berör andra verksamheter än handel, anser Boverket att

det inte finns något att invända mot från mellankommunala utgångspunkter. De

arbetstillfällen som kommunen räknar med inom handeln i regionen är dock inte givna

på sikt. Boverket har inte heller funnit något som motsäger detta i Kävlinge kommuns

utredning. Vidare är det uppenbart att kunder till Center Syd måste hämtas utanför

Kävlinge kommun för att området ska nå rimliga krav på lönsamhet. Detaljplanens

genomförande kommer att innebära negativa konsekvenser för grannkommunernas

handel och samtidigt förstärka den handelsstruktur som blir allt svårare att bryta.

Dessutom slår den ut den ur samhällelig synpunkt mer lämpligare lokaliserade

handeln. Det är uppenbart att en sådan utveckling står i konflikt med långsiktigt

hållbar utveckling och nationella miljömål. Effekterna på handeln inom kommunen är

en intern angelägenhet för Kävlinge. Den förväntade nyttan av detaljplanens

genomförande kan dock inte anses stå i proportion till de förväntade riskerna för

                                                                                                                                                                                                          
67 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1429/99)  till miljödepartementet angående länsstyrelsens i
Malmö beslut att upphäva detaljplan för rutvidgning av Center Syd i Löddeköpinge, Kävlinge
kommun, 1999-06-01, s 1-4.
68 Ibid, s 19-21.
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skador på de angränsande kommunernas intressen. Boverkets beslut blir i och med

detta att avstyrka bifall till överklagandet.69

Kävlinge kommun kompletterar sitt överklagande med anledning av Boverkets

yttrande

I denna komplettering fortsätter Kävlinge kommun att hävda att utvidgad handel inom

Center Syd inte kommer att få några negativa effekter på handeln i omgivande

kommuner eller i Danmark. Tack vare detaljutformningen och handelsplatsens läge

(utmed väg E6) anser kommunen liksom i tidigare överklagande att planen måste

anses förenlig med en långsiktigt hållbar utveckling. I och med öppnandet av

Öresundsbron kommer externa köpcentra att bli viktiga eftersom detta innebär en

fördelning av trafik, kunder och arbetstillfällen på ett sätt som är lämpligt ur

miljösynpunkt. Det innebär nämligen att alternativ till handeln i de större städernas

köpcentran skapas till fördel för de bilburna kunderna. Kommunen fortsätter även att

peka på det sena intresset från länsstyrelsen och grannkommunerna och hänvisar till att

Regionledningen i Region Skåne inte anser en externhandelspolicy för Skåne

nödvändig. I diskussionen om arbetstillfällen svarar Kävlinge kommun på Boverkets

kritik och hävdar att de från sin sida inte har funnit något som motsäger uppfattningen

att utbyggnaden skulle generera fler arbetstillfällen. Avslutningsvis menar kommunen

att det av yttrandena framgår att detaljplanen uppfyller alla de kriterier som är

nödvändiga enligt PBL och att det därmed inte föreligger några hinder för att fastställa

planen.70

                                                                
69 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1429/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 23.
70 Kävlinge kommun, Komplettering till överklagandet av länsstyrelsens beslut att upphäva
detaljplanen för Löddeköpinge 23:3, Kävlinge kommun, 1999-08-30, s 16-17.
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4. Internationella förhållanden

I det fjärde kapitlet beskrivs utvecklingen internationellt. Det är främst situationen i

Norge som behandlas. Externhandelspolicy i andra europeiska länder och USA

beskrivs översiktligt. Kapitlet tar även upp riktlinjer från den Europeiska

kommissionen angående handeln i Europa.

4.1 Utvecklingen inom EU

Det senaste årtiondets kraftiga ekonomiska utveckling har lett till en rad förändringar

inom den kommersiella sektorn. Konsumenternas efterfrågan har förändrats till följd

av ökad köpkraft och ändrad rörlighet och detta har i sin tur lett till en koncentration av

kontor och butiker till färre och större enheter. Detaljhandelns utflyttning till externa

köpcentra är central i denna förändrade struktur. Detta har naturligtvis redan

konstaterats, det som är intressant är bl a att trenden är mer tydlig i vissa länder,

exempelvis Belgien, Finland, Tyskland, Nederländerna och England. I de länder där

förändringen varit som störst har man fått uppleva problem med tillgången till service i

vissa områden samtidigt med trängselproblem i andra områden och en nedåtgående

utveckling i mindre samhällen som inte kunnat dra fördel av strukturomvandlingen.71

 I den politiska planeringen har en hållbar utveckling blivit en viktig formulering och

externetableringarna i bilberoende lägen har uppmärksammat behovet att ur

miljöhänsyn samordna handeln och transportinfrastrukturen. Det är allmänt ansett att

en styrning av etableringarna till noder i transportsystemet kan minska både

reslängderna och behovet av bilresor. Förändringarna i handelssektorn har fått stor

uppmärksamhet i alla EU-länder. Några länder, Tyskland, Holland, England, Belgien,

Danmark och Finland har redan utvecklat en mycket tydlig politik för att styra

kommersiella etableringar på samtliga planeringsnivåer. Merparten av de andra EU-

                                                                
71 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 5-6.
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länderna, samt Norge, har genomfört någon typ av förändring i regelverket. I de flesta

medlemsländerna finns dessutom en policy för att bedöma och styra den nationella

handelsutvecklingen. Det är också möjligt att urskilja några gemensamma teman i

medlemsländernas politik trots att utvecklingen hunnit olika långt.72 Politiken inriktar

sig främst på:

”• att bevara och stärka stadskärnans funktion

• att öka utbudet av servicefunktioner i städer och stadsdelscentra

• att begränsa de negativa effekterna av externa etableringar

• att vidmakthålla en balans mellan olika typer av handelsfunktioner i staden

• att förnya nedgångna stadsdelar och att vitalisera problemområden

• att begränsa bilresandet genom en koncentration av serviceutbudet”73

4.2 Utvecklingen i USA

I USA fortgår utvecklingen mot en allt mer bilorienterad extern handel. Så tidigt som

på 1930-talet hade stormarknader med självbetjäning tagit stora marknadsandelar och

redan före andra världskriget hade de flesta av dagens stormarknadskoncept utvecklats

och provats av amerikanska butikskedjor. Mot slutet av 1980-talet stod köpcentran och

externa stormarknader för ca 50 %  av handelsomsättningen i landet, medan handeln i

stadsdelcentren endast uppgick till 10 %. Sedan ett antal år tillbaka satsar man nu i

USA på att restaurera stadskärnor för att återskapa staden som den naturliga

mötesplatsen samt för att skapa bättre tillgänglighet och trygghet.74

                                                                
72 Boverket, Yttrande (ärende B5010-1428/99) till miljödepartementet, 1999-06-01, s 5-6.
73 Ibid.
74 Svedström, s 20.
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4.3 Norsk utveckling och policy

1998 beslutade Stortinget att införa ett etableringsstopp för stora externa köpcentra.

Stoppet är till en början tänkt att vara i fem år och är resultatet av en het debatt kring

stadsmiljö och handel i Norge. Fram till beslutet om stormarknadsstopp fungerade den

norska lagstiftningen i stort sett som den svenska, men 1998 ansågs alltså förändrade

åtgärder nödvändiga. Förbudet fanns dock redan i praktiken innan beslutet togs av

Stortinget. Det norska Miljövärndepartementet hade nämligen bestämt sig för att inte

godkänna några stormarknadsetableringar och det är bl a till denna statliga myndighet

som de norska kommunerna måste vända sig för att få etableringar godkända. Mer

specifikt är det köpcentra som ligger utanför tätortskärnan och som är större än 3 000

m2 som förbjuds enligt beslutet.75 Även utbyggnader som innebär att storleken på ett

köpcentrum blir större än 3 000 m2 förbjuds. Avsikten med stoppet är att underlätta

regionalt samarbete gällande den politik som framöver ska föras angående etablering

och utvidgning av större externa köpcentra.76 De främsta syftena med

etableringsstoppet är:

• att värna om och stärka befintliga stads- och tätortscentra

• att försöka undgå en utveckling som leder till onödig spridning inom städer och

tätorter

• att förhindra en ökning av bilberoendet

• att förhindra en försämring av tillgängligheten för de invånare som inte har tillgång

till bil

• att verka för en långsiktigt hållbar stads- och tätortsutveckling77

Det finns 4 undantag, då etableringsförbudet inte ska vara gällande. För det första kan

etableringar och utbyggnader tillåtas i stads- och tätortscentra där koncentrationen

klassificeras som nivå 2 eller 3 (25 respektive 6 tätorter/städer berörs), d v s där

                                                                
75 Svedström, s 20.
76 http://www.dep.no/md/publ/1999/etableringsstopp, Rikspolitisk bestemmelse om midlertidig
etableringsstopp for kjöpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder, s 4.
77 Ibid.
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spridningen av handeln inte redan utgör ett hot mot den utveckling som eftersträvas.

Enligt det andra undantaget kan etableringar tillåtas i övriga städer och tätorter, i

stadsdels- och lokala centra, där verksamhetens storlek är anpassad till ortens storlek,

funktion och handelsförsörjning. Vidare undantag avser handel med skrymmande

varor samt etableringar och utbyggnader   presenterade i  planering som är förenlig

med de riktlinjer för lokalisering av varuhandel och andra servicefunktioner i

kommunplaner (fylkesplaner) som blivit godkända efter denna bestämmelses

ikraftträdande. För att utnyttja undantagen krävs att den sökande parten kan presentera

dokumentation som styrker uppfyllande av villkor för undantaget.78

Förbudet trädde i kraft 1999-02-01 och ska gälla upp till 5 år. Nya byggnadslov enligt

plan- och bygglagen kan inte utfärdas i strid med etableringsstoppet. Förbudet står

över de regler som tidigare gällt och ska även ligga till grund för nya planer.  Däremot

kan inte förbudet hindra de byggnadstillåtelser som enligt plan- och bygglagen givits

innan ikraftträdandet. Den instans som förvaltar förbudet är Miljövärndepartementet.

Kommunen ska värdera ansökan i enlighet med förbudsbestämmelsen, göra tillägg i

form att uttalande och skicka detta  till fylkesrepresentanten, som sedan avgör

ärendet.79

4.3.1 Debatten i Norge

I en av Miljövärndepartementet utgiven rapport från 1997, som behandlar handeln och

stadsmiljön, diskuteras och presenteras ett antal undersökningsresultat och tänkbara

utvecklingslinjer för framtiden. Centrumutvecklingen står i fokus och diskussionen

innehåller de kulturella, miljömässiga och ekonomiska värden som är specifika för

centrummiljön och som man anser bör tas till vara. Stads- och tätortscentra konstateras

vara den sorts områden där potentialen för en utveckling som är hållbar ur

miljösynpunkt, ex miljövänliga transporter, är hög. Rapporten är tänkt som ett

underlag i debatten om utvecklingen av hållbara städer och stadsdelar i Norge och som
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79 Ibid.
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ett medel för att uppmärksamma den kunskap och erfarenhet som faktiskt finns på det

aktuella området. För den framtida centrumutvecklingen dras i rapporten fyra

huvudsakliga slutsatser.

1. Miljön prioriteras, i Norge och utomlands, framför biltillgängligheten och detta

även vid inköp i stadskärnan.

2. Den bästa utvecklingen av centrumhandeln kommer att uppnås genom att prioritera

stadsmiljön, framhäva stadens särart, tillhandahålla allsidiga centrumfunktioner

och miljövänliga transportlösningar samt begränsa biltrafiken i centrum eftersom

denna sker på bekostnad av kollektivresenärer, gång- och cykeltrafikanter.

3. Insatser för att öka användningen av stadskärnan krävs. Detta ska bl a uppnås

genom att fokusera på fotgängaren som tidigare förbisetts i stads- och

trafikplanering.

4. Behovet av mer forskning och fler utredningar på området är stort.

Tvärvetenskapliga forskningsprogram samt kompetent fackkunskap är

nödvändiga.80

Utvecklingslinjer

De nya köpcentra som etablerats under de senaste 10-15 åren har inneburit en

förändring i handelsmönstren. Gamla centra har tappat stora marknadsandelar när det

gäller handeln och bilbruket vid inköp har ökat, vilket innebär att den negativa spiralen

initierats. Den norska rapporten pekar här på vikten av att lära av de externa köpcentra

som vunnit på strukturförändringen. Det finns mycket att tjäna på en förbättrad

organisation och det främsta vapnet för att vinna tillbaka kunderna är att anpassa

handeln efter deras behov och preferenser. Längre öppettider kan hjälpa vissa

konsumentgrupper och dessutom måste aktiviteten i centrum ökas med verksamheter

som är attraktiva, inte bara för ungdomar utan även för barnfamiljer och äldre. Det

ökade bilanvändandet har ändrat förutsättningarna för de aktiviteter som kan företas,

                                                                
80 Miljövärndepartementet, Rapport T1193, Handel, tilgjengelighet og bymiljö, 1997, s 7-8.
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men bilbruket och resemönstren varierar mycket. I de större städerna är inte bilbruket

lika utbrett i och med möjligheten att välja en urban livsstil. För dessa städer gäller att

staden används mer och bilen mindre, vilket givetvis är bra för miljön. Denna

utveckling blir möjlig när stadskärnan är ett alternativ och det är därför som det finns

stora vinster i att satsa på stadskärnorna.81

Bilbruket

När det gäller handeln har man konstaterat att bilen används mer än tidigare och för

kortare sträckor än tidigare. Ju större avståndet är mellan bostad och inköpsställe,

desto fler reser med bil. Däremot har antalet inköpsresor per vecka minskat något.

Trots att andelen inköpsresor med bil ökar, utgör bilkunderna i många av städernas

områden endast en liten del av kundkretsen. Av detta dras slutsatsen att

föreställningarna om bilens betydelse för handeln i staden har varit mycket överdrivna,

samtidigt som cyklister, gående och kollektivresenärer fått allt för dålig

uppmärksamhet. Valet av inköpsställe ingår i ett samlat aktivitets- rese- och

förbrukningsmönster. Centrumets samlade kvaliteter av olika verksamheter blir därför

viktiga för hur det går för handeln i centrum. Den samlade upplevelsen som de externa

köpcentren tillhandahåller, där handeln kombineras med en trygg och ren omgivning,

andra tjänster och positiva upplevelser måste kopieras i stadskärnan. De flesta inköpen

görs fortfarande i städerna och en förestående utveckling måste ta till vara kunskaper

om kundernas vanor, förutsättningar och preferenser för att stå sig i konkurrensen med

stormarknaderna. Dessutom är det viktig att framhäva de specifika egenskaper som

stadskärnan kan erbjuda.82

Handel, tillgänglighet och miljö

Handeln är mycket väsentlig för stadens vitalitet, men den utgör endast en del av den

ekonomiska verksamheten varför det är av vikt att det också skapas plats för

                                                                
81 Miljövärndepartementet, s 8-9.
82 Ibid, s 9.
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näringslivet. Just handelns lokalisering har dock stor betydelse för hur stads- och

stadsdelscentra utvecklas. Det är som tidigare nämnts de samlade centrumfunktionerna

och aktiviteterna som avgör hur många som väljer att använda centrum. Utemiljöns

kvalitet spelar också stor roll och enligt undersökningar som gjorts i Oslo och några

andra städer, framgår det att de som vistas i centrum prioriterar ytterligare

miljösatsningar med exempelvis bilfria områden framför ökad biltillgänglighet och fler

handelsplatser. Faktum är att bruket av centrums utemiljöer ökar i takt med ökningen

av bilfria områden och antalet sittplatser som står till förfogande. Tidigare erfarenheter

visar dessutom att lösningar som prioriterar miljövänlig transport framför bilen, bidrar

till att stärka handeln i centrumområdet. I praktiken finns nämligen inget starkt

samband mellan parkeringsmöjligheter och handelns omsättning. Flertalet kunder

använder inte bilen i centrum och lägger därför större vikt vid annat än

biltillgänglighet. Det är därmed bättre att använda mark till att underlätta för

kollektivtrafik, cyklister och fotgängare. En miljövänlig trafik är till fördel även för de

som bor i centrum och den ökar samtidigt kundunderlaget för centrumhandeln.

Handeln har inte tillräcklig kunskap om konsumenternas behov och prioriteringar,

vilket leder till att för mycket tid och pengar läggs på fel åtgärder och i värsta fall att

man motarbetar sina egna intressen. För framgång i centrumutvecklingen krävs därför,

förutom ökade resurser till den offentliga planeringen, ett starkare samarbete mellan

planläggarna, näringslivet och befolkningen. Ytterligare en sak att uppmärksamma är

att handeln är i ständig förändring och att det därmed också finns osäkra element

inblandade.83

Avslutningsvis

I rapporten hänvisas också till utvecklingen i USA. Där har stads- och

transportpolitiken prioriterat vägar och bilparkering i centrum, något som inte tjänat

handeln utan istället försvårar utvecklingsmöjligheterna, ökar spridningen inom staden

och försämrar miljön.  Ett hållbart samhälle bör istället byggas på ett traditionellt,

europeiskt sätt med täta städer där fotgängare, cyklister och kollektivtrafikanter

                                                                
83 Miljövärndepartementet, s 9-10.
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prioriteras och där bilbruket i centrum begränsas. En sådan modell skulle dessutom

tjäna centrumhandeln bäst, men då krävs också ett långsiktigt arbete och ett brett och

djupt samarbetet mellan offentliga och privata aktörer i städerna. Staten bör därtill

ställa upp konkreta mål och stärka kunskapen om norska städer och tätorter samtidigt

som myndigheter och näringsliv måste ge högre prioritet till centrumutveckling. 84

4.4 Policy i några andra europeiska länder

Danmark

Trots den starka ställning som planering och styrning av bebyggelseutvecklingen

traditionellt haft i Danmark gav handelns strukturomvandling upphov till oro. Med

detta följde 1996 ett förslag från regeringen om lagändring. Regeringens förslag syftar

till att stärka befintliga stadskärnor och att förnya stadsmiljöer istället för att ta ny

mark i anspråk. På detta sätt ämnar man att ge bebyggelsen en starkare och mer hållbar

struktur. I den nya plan- och bygglagen står det uttryckligen att detaljhandel ska

lokaliseras till stadskärnorna. Handel med skrymmande varor, byggmaterial, vitvaror,

möbler e t c kommer att vara den enda typ av nyetableringar som tillåts i perifera

lägen. Lagändringen innebär även att de danska amten är tvungna att utarbeta

noggranna planeringsunderlag till grund för den kommunala planeringen av

detaljhandeln. I ett sådant planeringsunderlag ska stadskärnan avgränsas och det krävs

exakta bestämmelser bl a för total detaljhandelsyta och maximal butiksyta. De

kommunala planerna ska sedan för varje enskild ort undersöka möjligheterna till

utbyggnad av detaljhandeln i enlighet med den övergripande planeringen.

Lagändringen innebär en skärpning av lagstiftningen som tidigare krävde att nya

butiksetableringar större än 3 000 m2 endast fick uppföras om detta kunde ske i

enlighet med amtens översiktliga planering.85

                                                                
84 Miljövärndepartementet, s 10-11.
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Tyskland (Nordrhein- Westfalen)

Trots befintlig lagstiftning om regional och översiktlig planering kunde inte alla

oönskade etableringar stoppas. Av erfarenhet lärde man sig att det fanns luckor i lagen

och företag som var beredda att utnyttja dessa. Denna utveckling betecknades som

olycklig och var en viktig anledning till att den nordrhein-westfaliska regeringen 1996

utfärdade planeringsråd om stormarknader. Det anses angeläget att skapa möjligheter

att starkare kunna styra och hindra oönskade etableringar, men reglerna innebär också

en precisering som ska underlätta planprocessen för de etableringar som anses vara till

nytta för samhället. Reglerna säger bl a att prövning som avgör huruvida etableringen

står i överensstämmelse med målsättningarna i den översiktliga planeringen måste

genomföras. Samråd måste ske med de kommuner som kan tänkas påverkas av den

nya etableringen och yttranden måste inhämtas från Industri- och Handelskammare

samt från branschorganisationerna. För reglernas tillämpning finns en

sortimentsindelning i närförsörjning, centrumhandel och övrigt. I de två första fallen

gäller att reglerna ska tillämpas strikt, medan det på övriga platser kan medges

undantag.86 Kortfattat är det två frågor som prövas:

• Är verksamhetens storlek rimlig i förhållande till kundunderlaget med hänsyn till

en säker varuförsörjning?

• Är den valda platsen lämplig med hänsyn till transportmedel och

befolkningstyngdpunkt?87

I den tyska lagstiftningen läggs mycket stor vikt vid att säkra varuförsörjningen av

dagligvaror i stadsdelscentra och bostadsområden. För butiksytan finns en övre tillåten

gräns på 2 500 m2  och externa köpcentra för dagligvaror och centrumvaror förhindras i

princip helt och hållet. 88

                                                                                                                                                                                                          
85 Svedström, s 21.
86 Ibid, s 20-21.
87 Ibid, s 21.
88 Ibid.
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 England

I England finns en tydlig politik angående stadsmiljö och detaljhandel, som grundar

sig på de erfarenheter som gjordes under 1980- och 90-talen. Regeringen har lagt fram

politiken i form av allmänna råd (Planning Policy Guidance 1996) och för stadsmiljön

finns tre mål:

”•  att behålla och utveckla liv och livskraft i befintliga stadskärnor och

      stadsdelscentra

  • att göra dem till intressanta områden för investeringar framför allt inom

     detaljhandel, kontor och nöjen

  • att ge god tillgänglighet till ett brett serviceutbud genom flera olika

     transportmedel”89

Regioner och lokala myndigheter ska med utgångspunkt i de uppställda målen bedriva

en planering som utvecklar detaljhandeln i lämpliga områden såsom stadskärnor,

stadsdelar och städernas ytterkanter. Lokalisering, beskrivning och utveckling av

handeln i planerade former måste ske med en realistisk inställning till handelssektorns

synpunkter. En annan viktig punkt är kravet på att handeln ska visa en större förståelse

för samhällets behov. Vidare finns ett antal obligatoriska moment som omfattande

konsekvensanalyser med sociala, ekonomiska och miljömässiga hänsynstaganden.

Obligatoriskt är även att redovisa undersökta alternativa lägen inom de prioriterade

områdena (se ovan). Konsekvenserna av ny etablering ska studeras i hela det område

som förväntas påverkas av den (influensområdet har beräknats till en radie av 80 km).

När det gäller diskussioner och utveckling inom området spelar regionala

handelsorganisationer och statliga myndigheter en väsentlig roll.90

                                                                
89 Svedström, s 21.
90 Ibid.
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Frankrike

I Frankrike regleras uppförandet av nya stormarknader i regionala 5-års planer.

Planerna upprättas gemensamt av staten och de berörda regionerna. För att få bedriva

kommersiell verksamhet krävs ett särskilt tillstånd, som utfärdas av en regional

kommitté. Tillstånd krävs för så små ytor som 300 m2. Vid etablering av större

livsmedelshallar finns möjlighet att kräva en ytterligare butik (storleksmässigt 10 % av

den egentliga etableringen) i intilliggande bostadsområde. Om en ny enhet upptar mer

än 6 000 m2 krävs dessutom en offentlig hearing. Trots den starka styrningen har

stormarknaderna kommit att betraktas som ett stort problem och ett allvarligt hot mot

de befintliga stadskärnorna. Under tiden som frågan om stormarknaderna åter

diskuteras har ett moratorium (tankepaus) utfärdats. I en av Lyons stadsdelar drivs

samtidigt ett projekt med stöd av EU-pengar från programmet Urban Initiative.

Projektet syftar till att bryta ned den storskaliga detaljhandeln för att ersätta den med

en traditionell butiksfunktion. Butiksägare och personal bor i området och målet är att

skapa en aktiv och levande stadsdel med minskad arbetslöshet och social

upprustning.91

Nederländerna

I Nederländerna, liksom i Tyskland, finns åtgärdsprogram som syftar till att attrahera

nya kommersiella verksamheter till stadsdelscentra. Politiken är först och främst

inriktad på att minska biltrafiken. Av stor betydelse för planeringen är den s k A B C-

lokaliseringsprincipen, som innebär att lokaliseringar klassas som A, B eller C sett till

tillgängligheten. I A-klassen finns områden knutna till punkter i kommunikationsläget

med mycket god försörjning genom kollektivtrafik, medan C-klassen kännetecknas av

lägen som endast är tillgängliga med bil. De etableringar som beräknas generera stor

kundtillströmning tillåts endast i A-lägen. I C-lägen tillåts endast sådan etablering vars

huvudsakliga verksamhet utgörs av gods- och varutransporttrafik, lager e t c.92

                                                                
91 Svedström, s 21.
92 Ibid, s 21-22.
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Ytterligare europeiska exempel

I Finland har riksdagen nyligen tagit beslut om att kommunerna ska inta en mer

restriktiv hållning till etableringen av externa köpcentra. Mellankommunala samråd

ska vara obligatoriska vid butiksetableringar som är större än 3 000m2. I Italien,

Spanien, Portugal, Grekland och östra Europa har utvecklingen inte riktigt kommit så

långt som i övriga europeiska länder. Trots detta är intresset för stormarknaderna och

deras påverkan på stadskärnor och butiksstruktur stort och förändringar i lagstiftningen

pågår i flera av länderna.93

4.5 Vitbok om handel – riktlinjer från den Europeiska kommissionen

I den av kommissionen tidigare utgivna grönboken om handel från november 1996

uppmanades till synpunkter. Organisationer i både offentlig och privat sektor har sedan

framfört sina idéer och uttryckt sina förväntningar angående handelns- och

distributionssektorns framtid. I vitboken presenteras nu en serie åtgärder som

kommissionen tagit fram och som är resultatet av organisationernas åsikter samt ett

brett samråd. Syftet med vitboken är att identifiera områden där gemenskapen kan

bistå med åtgärder som stärker sektorns konkurrenskraft och dess förmåga att skapa

arbetstillfällen. De förslag som framförs i vitboken kan ses som en strategi för att

främja handeln under de kommande åren.94

För det första konstateras i vitboken att politiska mål ibland kan leda till hinder för

handeln utan att detta egentligen varit avsikten. Mål som sätts upp för ekonomi,

miljöskydd, social, kulturell och regional utveckling samt utbildning, forskning och

konsumentskydd måste uppfyllas, men vad som är minst lika viktigt är att dessa

samordnas. Det blir allt mer angeläget att ta hänsyn till helheten och att man är

medveten om vilka effekter som de olika åtgärderna får. De offentliga åtgärderna

                                                                
93 Svedström, s 22.
94 Europeiska kommissionen, Vitbok om handel, på grundval av KOM 1999:6, 1999, s 5.
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måste leda till en effektivisering av handelssektorn och detta är inte möjligt utan något

slags samordning eller helhetssyn.95

De senaste åren har medfört en strukturförändring inom handelssektorn. Denna har

bl a tagit sig uttryck i ökad konkurrens och koncentration, förändrade

konsumtionsmönster och ny teknik. För att möta dessa förändringar krävs nu även att

handelssektorn förändras i grunden. En tydlig trend kan urskiljas i den ökade

koncentrationen i detaljistledet, framför allt när det gäller livsmedel. I vitboken

konstateras följder som minskat utbud, högre priser och sämre tillgång. Mindre enheter

kan komma att tvingas slå igen, vilket leder till problem för de grupper med begränsad

tillgång till transporter. Storskalighet blir en fördel för stora företag som har möjlighet

att anskaffa stora partier, har ett större kundunderlag, en bättre förhandlingsposition

samt tillgång till producenternas försäljningsnät.96

Det som framförs här är således inga nya eller unika iakttagelser, men i vitboken

framförs även förslag till åtgärder och i detta fall hävdar kommissionen att små och

medelstora handelsföretag måste gå ihop och bilda inköpsgrupper så att även de kan

dra fördel av att ha ett stort kundunderlag med alla de stordriftsfördelar som det kan

föra med sig. Det gäller med andra ord för de mindre företagen att på något sätt skaffa

sig samma fördelar som de stora företagen åtnjuter. De små företagen måste stärka sin

konkurrenskraft och detta kan uppnås bl a med hjälp av att företagen ges bättre tillgång

till finansiering, bättre utbildning för ägare och butiksföreståndare samt bättre tillgång

till transporter. Mycket angeläget är också en större förståelse hos lokala, regionala

och nationella myndigheter för den sociala och ekonomiska roll som de små butikerna

spelar i de samhällen de betjänar. Ansvaret ligger därmed inte enbart hos de små och

medelstora företagen, utan också hos de institutioner som skapar det klimat i vilket

handelsföretagen verkar.97

                                                                
95 Europeiska kommissionen, s 8.
96 Ibid, s 9.
97 Ibid.
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Konkurrenskraft förutsätter en effektiv logistik och snabba leveranser, något som den

nya tekniken i hög grad kan tillgodose. Distansförsäljning, inklusive elektronisk

näthandel, får  en allt större omfattning och detta utgör grunden för en betydande

omstrukturering av handelssektorn. En sådan omstrukturering kräver ansenliga

investeringar i utrustning och utbildning. Även konsumenterna förändras och ställer

nya krav på t ex integrerad service. Detta ger en bild av en allt mer komplex

efterfrågestruktur som i sin tur aktualiserar behovet av helhetssyn och samordning.98

I vitboken fastslås vidare att handelssektorn är den näst största arbetsgivaren inom den

Europeiska unionen och att den behöver ett större erkännande för att kunna utvecklas

på ett gynnsamt sätt. Under de kommande åren förutspås både ökningar och

minskningar i sysselsättningen, där ökningarna kommer av nya former av detaljhandel

med större tonvikt på kundservice. Minskningarna å sin sida är resultatet av en ökad

automatisering, datorisering samt större enheter inom logistik och lagerhållning. Den

ökande globaliseringen för i sin tur med sig nya utmaningar som t ex elektronisk

handel, som också kan komma att påverka sysselsättningen. Det är av stor vikt att ett

mångsidigt, konkurrenskraftigt och livskraftigt butiksnät upprätthålls. Myndigheterna

spelar en viktig roll här och ska arbeta för att inga möjligheter till förbättringar

försummas. I dagsläget står de stora butikerna för ett brett sortiment och låga priser,

medan de små butikerna är lokala och erbjuder en mer personlig service. Utmaningen

för framtiden blir att maximera fördelarna genom att kombinera kvalitet med attraktiva

priser. Den strukturförändring som handeln inom EU genomgår kommer också att

kräva en större andel kvalificerad arbetskraft och fler deltidsarbeten.99

Ett av handelssektorns största problem är att fastän medborgarna är väl förtrogna med

den så brister det i kontakterna med myndigheter och beslutsfattare. Företagen inom

branschen är så pass olika exempelvis vad det gäller marknadsandelar, affärskulturer

och lokalisering att det blir svårt att driva gemensamma frågor på gemenskapsnivå. De

organisationer som företräder företagen på nationell nivå kan ofta inte heller erbjuda

                                                                
98 Europeiska kommissionen, s 9-10.
99 Ibid, s 10.
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tillräcklig representation för att kunna föra en effektiv dialog med myndigheterna.

Handelns behov har därför inte beaktats i de politiska programmen i den utsträckning

som är nödvändig. För framtiden efterlyses därmed en bättre dialog med

myndigheterna så att man kan komma fram till en praxis som gynnar handeln genom

att bidra till en förbättrad konkurrenskraft och bättre förutsättningar för arbetstillfällen

på lång sikt. Med andra ord menar kommissionen att utnyttjandet av de politiska

medlen måste förbättras så att handeln kan styras på ett sätt som gynnar sektorn

samtidigt som andra uppställda mål kan uppfyllas.100

                                                                
100 Europeiska kommissionen, s 10-11.
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5. Analys

I det femte kapitlet analyseras olika aspekter av de externa etableringarna. Butiksval

och effektivitet samt kommunernas ansvar och problemen med att uppfylla dessa är

andra centrala delar.

5.1 Externetableringarnas framtid

De externa etableringarna har kommit att utgöra ett mycket viktigt element i frågor

som avser handelns utveckling och samhällets struktur. I dag gäller den kanske största

frågan hur vi ska ställa oss till externetableringarna och om det över huvud taget finns

möjligheter att på lång sikt styra utvecklingen och gå emot distributionsekonomisk och

teknisk rationalitet. Dessa drivkrafter leder nämligen i detta fall inte till

samhällsekonomisk effektivitet, utan till uppkomsten av externa effekter. Av detta

följer att vinsten av kostnadsbesparingar genom en effektivare varudistribution måste

vägas mot kostnaden av de negativa effekterna i en övergripande  samhällsekonomisk

kalkyl.

Den typ av för- och nackdelar som externa köpcentra förväntas medföra är relativt

klara. Problemet utgörs oftast i stället av motsättningar om vad som är fallet i en given

situation, i en viss kommun, samt vilken tyngd de olika faktorerna ska tillmätas i det

aktuella fallet. De två exempel som finns beskrivna i denna undersökning gäller

externetableringar i Landskrona respektive Kävlinge kommun. I Landskrona finns från

kommunledningens sida två huvudsakliga argument till att externetableringen bör

kunna uppföras. Det första talar om kommunens låga självförsörjningsgrad, det andra

om den specifika typen av handel (factory-outlet) som påstås inte medföra någon

skadlig verkan på annan handel. Tack vare kompletteringen av detaljplanen som

kommunen gör i och med preciseringen av handelsändamålet, anser Boverket att

länsstyrelsens viktigaste invändningar har fallit och att självförsörjningsgraden är ett

rimligt motiv för att vidta åtgärder som stimulerar köptroheten i kommunen.
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När det gäller Kävlinge kommun ser det annorlunda ut. De huvudsakliga argumenten

för att utbyggnaden av externetableringen ska få klartecken är nya arbetstillfällen och

det faktum att varken grannkommunerna eller länsstyrelsen reagerat tidigare. I detta

ärende sker ingen utveckling. Kävlinge håller envist fast vid de argument som tidigare

avvisats och motsätter sig all kritik som presenteras. Kommunen anser det orimligt att

regionala beslut ska styra varuutbud och tillgänglighet och menar vidare att det är

konsumenterna som själva ska tillåtas välja inköpsställe och därmed även lokalisering

och verksamhetsform. Kontrollen och styrningen av handelsetableringar måste minska.

I fallen Landskrona respektive Kävlinge kommun berörs frågan om vem som ska

bestämma hur handels- och butiksstrukturen bör se ut. Denna diskussion bedrivs även i

de övriga delar av Sverige där externetableringar är aktuella och bör också varit

ledande i de länder som har infört eller överväger att införa restriktioner angående

handelsetableringar. Är det så att marknadskrafterna ska få styra och att

konsumenterna enligt detta själva ska få välja var de vill handla och vilka

handelsetableringar och lokaliseringar de föredrar? Eller, kan det av olika anledningar

vara så att regleringar krävs för att uppnå en handelsstruktur som kan bidra till att

utvecklingen går mot ett långsiktigt hållbart samhälle? Frågan om ingrepp i

marknadernas funktionssätt är knappast ny, men som alltid lika aktuell. Det som talar

för regleringarna är bl a en bättre möjlighet att värna om miljön, stadskärnor,

bostadsområden och svaga konsumenter, så att målet om det långsiktigt hållbara

samhället kan uppnås, eller åtminstone att utvecklingen går i denna riktning. På

marknadens sida ställs argument som vikten av konkurrens och konsumenternas

möjlighet att välja, i detta fall t ex låga priser. En noggrann avvägning blir här

nödvändig, men som så ofta blir det den specifika situationen, och inte minst de

specifika makthavarna, som avgör hur mycket marknaden får styra och hur mycket

reglering som är nödvändig. Exempelvis så avskaffade den borgerliga regeringen

(1991-94) kommunernas möjlighet att i detaljplan precisera vilken handel som skulle

få bedrivas var. När socialdemokraterna åter kom till makten återinfördes möjligheten
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omedelbart. Om vi ser till Skåne vill inte heller den regionala borgerliga majoriteten

(februari 1999) göra något för att begränsa externetableringarna.101

5.2 Staden som en kollektiv nyttighet

Staden som fenomen ger upphov till att en mängd servicefunktioner finns samlade och

möjliga att tillgå för de som befinner sig i området. Stadsmiljön, d v s parker,

byggnader, trafik, butiker, nöjen o s v, skulle kunna definieras som en kollektiv

nyttighet. Även om stadsmiljön består av olika delområden, så går den inte att förvärva

i önskad mängd (individuellt) till jämviktspriser på en fungerande marknad.

Konsumtionen av nyttigheten är till synes också sådan att det upp till en viss gräns

föreligger icke-rivalitet. En enhet stadsmiljö kan därmed, åtminstone till en början,

konsumeras utan att det tränger undan någon annans möjlighet att konsumera.

Nyttigheten stadsmiljö kan dock ofta vid ett och samma tillfälle konsumeras av ett

stort antal konsumenter och därför kan en individs konsumtion påverkas av övriga

konsumenters samtidiga konsumtion. Ytterligare en aspekt är betydelsen av den

enskilda individens agerande för kollektivet. Individens rationella beslutsfattande utgår

från antagandet att det egna beslutets betydelse är försumbart för det kollektiva

utfallet. Det faktiska kollektiva utfallet kan dock komma att avvika från det

eftersträvade. Med andra ord kan det finnas en diskrepans mellan individuellt beteende

och de egentliga preferenserna för olika kollektiva utfall. Denna ”allmänningens

tragedi”102 blir således en samhällelig tragedi. Betalningsviljor och prissättning blir

enligt detta allt för komplicerat och marknadshushållning kommer inte att vara en

praktisk möjlighet. För att nyttigheten ska konsumeras i samhällsekonomiskt riktiga

kvantiteter krävs därför att marknaden ersätts med politik och planering eller någon

annan form av institutionell reglering.

                                                                
101 http://www.kommunaktuellt.com/arkiv/bakgru33.htm, 1999-12-06, (Stor)marknaden trycker
politikerna mot väggen, s 2.
102 Hardin, Garrett, The Tragedy of the Commons, San Francisco, 1977.
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5.3 Rationellt agerande och butiksval

Individens agerande och det kollektiva utfallet är intressant att studera när det gäller

valet av butik. Antag att en enskild individ anser det lönsamt att handla på den externt

lokaliserade stormarknaden. Den individuella påverkan antas vara försumbar, vilket är

ett helt riktigt antagande. Om flertalet individer tycker sig se fördelar med att göra sina

inköp i externetableringarna, så kommer naturligtvis den sammanlagda effekten att bli

allt annat än försumbar. Den större delen av inköpen flyttas till stormarknaden och det

kvarvarande kundunderlaget räcker inte till för att butikerna i stadsdelar och

bostadsområden ska kunna existera i samma form som tidigare. Dessa mindre butiker

kommer därför att tvingas till en transformering till mindre närbutiker med en mindre

kundkrets och med en i huvudsak förändrad funktion som komplementbutik. Vissa

butiker kanske inte ens överlever. Det som tycktes vara ett rationellt agerande från den

enskilda individen kan leda till ett kollektivt utfall som innebär ett

marknadsmisslyckande, eftersom det inte är optimalt ur ett samhällsekonomiskt

perspektiv. Det kan vara så att enskilda individer inte tycker att utgången är den bästa

möjliga, men detta är förstås en fråga om vad individerna/hushållen efterfrågar och hur

högt de värderar en butik på kort avstånd från exempelvis bostaden eller kanske

arbetet. Individerna gör rationella val, men trots att de kanske är medvetna om utfallet

anser de sig inte själva kunna påverka det totala resultatet. Det finns därför inget som

garanterar att de fria  marknadskrafterna leder till en optimal (eftersträvad) situation.

Häri ligger därför problemet med kommunernas argument om att planering och

politiskt styrning ska väljas bort till förmån för konsumenternas egna val. T ex från

Kävlinge kommun, hävdas det att när konsumenterna gör sina inköp väljer de även den

lokalisering och handelsform som de föredrar och detta är de val som ska leda

utvecklingen.

Konsumenternas preferenser kan nämligen inte tolkas utifrån dagens situation.

Individerna gör sitt val angående vilken butik de föredrar, men det är det enda de

väljer och de gör detta utifrån då gällande struktur. Detta innebär att en försämrad
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stadsmiljö med ökad bilanvändning kan utgöra en konflikt mellan individuell

rationalitet och kollektiv rationalitet. Summan av de individuella besluten kan därmed

leda till ett kollektivt utfall som ingen egentligen efterfrågar och där en majoritet av

individerna anser att det är för mycket biltrafik, för många externa etableringar och för

få närbutiker. Klart är dock att marknaden inte fungerar perfekt och att det för en

effektiv lösning behövs någon form av institutionell reglering som påverkar

individernas beteende. Problemet är att det saknas beslutsunderlag för att utforma en

effektiv institutionell reglering som kan ta hand om marknadsmisslyckandena.

Institutionen måste t ex ha vetskap om konsumenternas strukturpreferenser. Utifrån

individernas preferenser bör regleringen (institutionen) sedan utformas för att få ett

kollektivt utfall som efterfrågas. Företagen kommer naturligtvis att spela en roll här

eftersom det tidigare konstaterats att de i många fall kan påverka institutionernas

utformning. Frågan blir således inte i första hand vad kommunerna kan åstadkomma

med PBL, utan hur de värderar de olika intressen som ställs mot varandra. Det finns

med andra ord en skillnad mellan vad kommunerna teoretiskt sett kan åstadkomma

med PBL och hur de sedan väljer att agera bl a med hänsyn till den mellankommunala

konkurrensen (se avsnitt 5.5.1).

Valet mellan olika inköpsbutiker kan också ses som ett fångarnas dilemma. Förutsatt

att individerna (fångarna) vill utnyttja externetableringen och samtidigt ha tillgång till

närbutiken, måste de samarbeta för att uppnå det eftersträvade resultatet, d v s det

resultat som är det bästa möjliga ur bådas synvinkel. Inköpen måste enligt dessa

förutsättningar fördelas så att den närservice, i form av närbutik, som efterfrågas av

individerna kan tillhandahållas. Det sämsta möjliga utfallet uppstår då båda

individerna, utan att samråda, flyttar nästintill alla sina inköp till externetableringen

och närbutiken försvinner. Det som står i vägen för den bästa möjliga utgången är bl a

transaktionskostnaderna som uppkommer i samband med samarbete och

informationssökning. Resultatet blir att politisk styrning och stadsplanering är

nödvändig för att kunna uppnå effektivitet.
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5.3.1 Effektivitet och inköpsval

Till den samhälleliga nyttan av externetableringarna räknas konsumenternas utökade

valmöjlighet i och med en ytterligare butikskategori med en annorlunda uppsättning av

karaktäristika som t ex lägre priser, längre öppethållande, stort samlat utbud, bättre

biltillgänglighet, gratis parkering o s v. Att externetableringarna tillåts möjliggör också

att företagen kan uppnå en kostnadseffektivitet som är högre än i fall utan

externetableringar.  Samtliga rationaliseringar och utnyttjande av stordriftsfördelar

som är förknippade med stormarknaderna gör att produktionen blir billigare. De

resurser som tas i anspråk, exempelvis mark, är större vid externetableringarna, men ju

högre kostnadseffektiviteten är, desto bättre utnyttjas dessa resurser. Kostnader som

kan uppstå är som bekant utslagning och utglesning av butiksnätet, försämrad

tillgänglighet för de utan bil, försvagade stadskärnor samt ett ökat bilberoende och de

konsekvenser som följer av det. Allt detta är naturligtvis svårt att sätta ett värde på och

framför allt är det en fråga om hur vi önskar att samhället ska se ut. I dagens läge vet

vi t ex inte hur individerna värderar existensen av en butik i närheten av arbetet eller

hemmet. Vi vet inte heller hur den externa etableringen värderas. Om priserna är det

som lockar kan vi vidare fråga oss om hushållet verkligen tjänar så mycket på inköp i

externa köpcentra när transportkostnaderna räknas in i priserna och om denna skillnad

är så pass viktig att närservicen kan offras. Figurerna 1a och 1b nedan ska illustrera ett

rationellt individuellt beslut angående inköpsställe respektive effekten av butiksbyten.

Resonemanget innebär att individen har kunskap om transportkostnad och olika

butikers prisnivå. Kostnadsminimering är ett beslutskriterium.
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Figur 1a Rationellt, individuellt butiksval          Figur 1b Effekten av butiksbyten

      a*         a’
TC          a         TC                a

                b  b

                q*        q                         Q    q’       q                   Q

Källa: Egen bearbetning av Haraldsson, s 1- 2.

TC är den totala kostnaden, d v s priset för transport till butik plus priset på inhandlad

varukorg. Inköpskostnaden är en rörlig kostnad som varierar med volymen, medan

transportkostnaden ses som en fast kostnad. Antag till en början att kostnaden för att ta

sig till närbutiken är lika med noll, men att inköp vid en externt belägen butik kräver

tillgång till bil och därför ger upphov till en transportkostnad. Den högre

riktningskoefficienten för närbutikens kurva (a) illustrerar en högre prisnivå. För

stormarknadens kurva (b) blir lutningen, tack vare lägre priser, mindre. Eftersom inköp

vid stormarknaden är förknippade med en transportkostnad får kurvan b också ett

intercept >0.

Upp till skärningspunkten som ger inköpsvolymen q (se Figur 1a), är det därför

rationellt att handla i närbutiken. Trots att stormarknaden har lägre priser så är

kostnaden för att ta sig till och från inköpsstället så pass stora att vinsten går förlorad

och i stället blir en förlust. Så snart som skärningspunkten passeras, d v s vid

inköpsvolymer större än q, gäller att det rationella valet blir att handla på

stormarknaden. En mycket liten volymökning får därmed att stort utslag. Det blir

rationellt att byta närbutiken mot stormarknaden. Om även inköp i närbutiken innebär

transportkostnader kommer det att bli rationellt att handla på stormarknaden vid ännu

mindre volymer än i utgångsläget. Detta illustreras av den streckade kurvan a* som
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fått ett intercept >0, men mindre än stormarknadens. (Sträckan till närbutiken antas

vara kortare än den till stormarknaden och transportkostnaden blir därmed lägre.)

Endast för inköpsvolymer mindre än q* blir det nu rationellt att handla i närbutiken.

Figur 1b visar effekten av butiksbyten, utgångsläget är detsamma som i 1a. När fler

och fler inköp flyttas till stormarknaden, minskar närbutiken i omfattning. Detta

innebär i sin tur att priserna stiger, vilket illustreras av en ny, brantare kurva (a’) för

närbutiken. Det blir nu rationellt att handla på stormarknaden redan vid så små

volymer som q’, och därmed förstärks inköpsminskningen och den negativa trenden

ytterligare. Närbutiken ses i många fall som en kompletteringsbutik, men ju färre och

mindre inköp som görs i butiken, desto sämre kompletteringsmöjligheter erbjuder den.

Detta verkar kanske inte som en gynnsam utveckling, men frågan är egentligen om

denna struktur med stormarknad och kompletteringsbutik efterfrågas av

konsumenterna.

5.4 Internalisering

Eftersom samhällets resurser är ändliga, samtidigt som våra anspråk på dem är

oändliga, är det angeläget att fördela resurserna så att samhällsekonomisk effektivitet

uppnås. Det är motiverat att satsa resurser på externetableringar så länge som

medborgarnas värdering av dessa överstiger värdet av resursernas alternativa

användning. I och med att stordriftsfördelar inom distributionsföretagen, kollektiva

varor och externa effekter har identifierats på detaljhandelsmarknaden är det mycket

som talar för att externa etableringar genererar samhällsekonomiska kostnader som

inte reflekteras i prisbildningen. Såväl handelsföretagen som enskilda individer har

fattat beslut och agerat efter dessa utan att i sin kalkyl ta med alla de

samhällsekonomiska kostnader som agerandet medfört. Innebörden av detta är att

marknaden har misslyckats med att fördela resurserna på effektivast möjliga sätt och

strukturomvandlingen därför blir problematisk sett ur ett samhällsekonomiskt

perspektiv.
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En fortsatt tillåten strukturomvandling innebär att det kan uppkomma externa effekter

som åtminstone inte i dagsläget internaliseras. Eftersom ingen internalisering av de

negativa externa effekterna sker, kan den oreglerade marknaden innebära en situation

med för många externa etableringar. För att uppnå en samhällsekonomiskt optimal

nivå måste hänsyn tas till kostnaderna för de uppkomna marknadsmisslyckandena.

Den stora frågan här blir förstås vem som ska bära de extra kostnaderna. Ett förbud

mot externa etableringar skulle å andra sidan troligtvis leda till en dyrare produktion,

då handelsföretagen inte längre kan utnyttja de stordriftsfördelar som möjliggjort

rationaliseringar och lägre priser. Är det i sådana fall rimligt att hindra en fortsatt

strukturomvandling om det också hindrar ytterligare effektivitet och rationaliseringar?

Dessutom, hur hållbara skulle restriktioner eller förbud vara? Hur länge går det att

hålla emot de ekonomiska drivkrafterna och finns det inte risk för att regleringarna

kan kringgås? Vad väger tyngst, konsumenternas väl och samhällets hållbarhet eller

företagsekonomiska drivkrafter och teknisk utveckling? En samlad

samhällsekonomisk bedömning behövs för att ta hänsyn till alla aspekter. Vi kan också

tänkas oss att omvandlingen kan komma att gå i en annan riktning, men frågan om vad

som kan åstadkommas med förbud återstår, kan det skapa en bättre situation eller

kommer det endast att bli slag i tomma luften?

5.5 Kommunernas ansvar för invånarnas varuförsörjning

Det kommunala planmonopolet innebär en unik ställning för kommunerna, men

medför även ett ansvar gentemot kommuninvånarna. I propositionen till PBL (Prop

1985/86:1 s 576) står det t ex skrivet att:

     [K]onsumenterna bör ha tillgång till ett allsidigt sammansatt utbud av varor och

tjänster och kunna prioritera mellan t ex låga priser, närhet till butiken och hög

servicegrad. Kommunen har ett ansvar för att markens användning planeras så att

denna valfrihet så långt som möjligt skall kunna upprätthållas.103

                                                                
103 Forsberg, Håkan, Kampen om köpkraften, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1994, s 8.
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Det är alltså, som tidigare nämnts, kommunen som är huvudansvarig för att de

allmänna intressena tillvaratas. Visserligen framhävs konsumenternas valfrihet, men

för att valen ska bli möjliga krävs att det finns olika butiksalternativ som kan uppfylla

de olika preferenserna. Kommunerna har med hjälp av PBL fått ett tillräckligt

instrument för att i de fall man anser det nödvändigt hindra eller styra etableringar. I

verkligheten är det dock inte fullt så enkelt, då hänsyn även måste tas till den

mellankommunala konkurrensen och andra intressen. När stora köpcentra etableras i

trafikorienterade lägen innebär detta nämligen att de får en regional betydelse

samtidigt som de konkurrerar med den i kommunen redan befintliga handeln. Den

regionala influensen får betydelse för varuförsörjningen, som kommunen ansvarar för,

och för hur handelsstrukturen utvecklas i regionen. Med detta i åtanke kan vi ställa oss

frågan om kommunerna inte tilldelats en övermäktig uppgift. Är kraven på vad

konsumenterna ska ha tillgång till möjliga att uppnå sett till den situation kommunen

befinner sig i?

5.5.1 Kampen om köpkraften

Kommunernas agerande i konkurrensläget har beskrivits av Forsberg utifrån en

fångarnas dilemma modell, som här benämns som kampen om köpkraften. Strategin är

att attrahera så mycket köpkraft som möjligt från de angränsande kommunerna

samtidigt som man till varje pris vill undvika att förlora köpkraft i motsatt riktning.

När en kommun tillåter att ett större externt köpcentra etableras blir således effekten

att intilliggande kommuner följer efter för att inte förlora köpkraft. Oavsett om

kommunen ligger på plus eller minus när det gäller köpkraften, så blir lösningen att

tillåta en extern etablering, antingen för att öka köpkraften eller för att kunna behålla

det överskott man har.104 Denna policy visar enligt Svensson klara likheter med

merkantilistiska ekonomiska doktriner och skulle kunna benämnas som en kommunal

nymerkantilism. Den mellankommunala konkurrensen om köpkraften är ett

nollsummespel, där en kommuns vinst av köpkraft är en annan kommuns förlust. Ur

samhällsekonomiskt perspektiv medför dock detta problem eftersom

                                                                
104 Forsberg, s 29.
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samhällsekonomiska kostnader i form av negativa effekter som överetablering och

ökad miljöbelastning uppstår. Om kommunerna istället samarbetade när det gäller

planeringen av detaljhandeln skulle dilemmat kunna lösas. Problemet med det är att

avtalet kan brytas om någon kommun faller för frestelsen att utnyttja fördelen av att

vara den första i regionen med externt köpcentra (first-mover advantage).

Kommunerna kommer i avsaknad av samarbete att hamna i en fångarnas dilemma

situation, där varje kommuns agerande att släppa fram externetableringar resulterar i

att de inte hamnar i den bästa möjliga situationen sett ur samtliga kommuners

perspektiv.105 Motiven till att vända ett utflöde av köpkraft, eller att behålla befintlig

köpkraft inom kommunen syftar dock inte i första hand till att klara kraven på

kommuninvånarnas tillgänglighet till dagligvaror. Istället uttrycks motiven i termer

som sysselsättning, skatteintäkter samt marknadsföring av kommunen. Det är viktig

för kommunerna att framstå som expansiva och attraktiva för kommersiell verksamhet.

Släpper kommunen fram en externetablering med medföljande köpkraftsinflöde sänder

den de ur denna synpunkt rätta signalerna.106 Enligt Svensson  kan de två första

motiven, d v s sysselsättning och skatteintäkter, starkt ifrågasättas. Huruvida dessa

motiv är korrekta eller inte beror helt och hållet på det specifika fallets förutsättningar.

För en någorlunda stor kommun kan dock dessa effekter med största sannolikhet

betraktas som försumbara. När det gäller argumentet kring kommunens image, är

saken en annan. Kommunerna konkurrerar i många fall med varandra om

företagsetableringar och liknande och detta motiv har blivit allt viktigare för

kommunens agerande. Företagen ges i och med detta en chans att spela ut

kommunerna mot varandra och pressa fram nya etableringstillfällen på egna villkor. I

förlängningen har det också inneburit att de svaga konsumenternas behov har fått gett

vika i den kommunala politiken och planeringen.107 Dessa tre motiv finns även med i

diskussionerna kring Landskrona och Kävlinge kommuns eventuella

externetableringar. Kävlinge kommun hänvisar bl a till sysselsättningen, medan

Landskronas främsta argument rör den bristande köptroheten i kommunen. Den

                                                                
105 Svensson, 1998, s 132.
106 Forsberg, s 29.
107 Svensson, 1998, s 133.
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bristande köptroheten skulle kunna kopplas vidare till dålig ”kommunimage” och

bristande attraktionskraft för kommersiell verksamhet.

Eftersom kommunerna väljer att inte samarbeta med varandra kommer de externa

etableringarna alltså att ges högre prioritet än konsekvenserna för billösa och svaga

konsumenters tillgänglighet till dagligvaror och ansträngningar för att bevara

stadskärnor levande. Förutom de negativa effekter som etableringarna ger upphov till

innebär det att kommunernas försäljningsytor vida överstiger behovet. Enligt Forsberg

är anledningarna till handelns regionalisering tre: den ökande bilanvändningen vid

inköp, kampen om köpkraften samt det faktum att handeln gärna prövar nya koncept

för att locka till sig kunder.108 Eftersom marknaden inte kan åstadkomma ett samarbete

mellan kommunerna blir det nödvändigt med politisk styrning och planering för att

uppnå en situation som eftersträvas.

5.5.2 Regional planering

När nu handeln regionaliseras dyker också kopplingen till regional planering upp. Om

planeringen av handeln skulle flyttas från dagens kommunala nivå till att handhas

regionalt, skulle detta förmodligen få stora effekter för planläggningen. Ett större

område innebär ett större perspektiv, bättre överblick, förhoppningsvis en mer

välunderbyggd planering och att effekterna av kampen om köpkraften mildras. En

ytterligare vinst är att företagen inte längre kan hota med att ta externetableringen till

den angränsande kommunen i de fall där deras villkor för handelsetableringen inte

möts av kommunen. Handelsetableringarna skulle istället placeras ut så att både antalet

enheter och den totala försäljningsytan på ett bättre sätt kan motsvara befolkningens

storlek och lokalisering. Försäljningsytorna skulle inte längre överstiga behovet,

åtminstone inte i nuvarande omfattning, och handeln skulle på detta sätt bli mer

rationell och på ett bättre sätt utnyttja de resurser som tas i anspråk. Enligt detta

tillvägagångssätt kan det tänkas att Landskrona kommun skulle få en externetablering

med tanke på den låga självförsörjningsgraden och den regionala handelsbalansen.

                                                                
108 Forsberg, s 29.
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Den regionala planeringen verkar ur detta perspektiv som en god idé, men naturligtvis

har även detta mynt en baksida. En regional planering skulle nämligen innebära

avsevärda inskränkningar i det kommunala självstyret och därmed i demokratin. Med

tanke på det motstånd som nuvarande regleringar (PBL) möter i vissa kommuner,

skulle en sådan reform inte heller vara särskilt lätt att genomföra. Dessutom går det

alltid att spekulera vidare angående den mellankommunala konkurrensen. Om det

tidigare var de starka och mäktiga i kommunerna som kunde påverka planbesluten, så

borde det i den regionala planeringen istället bli regionens maktfaktorer som blir

tongivande och som därigenom utnyttjar sina stordriftsfördelar gällande inflytande. I

och med att den regionala nivån förstärks uppstår också en ny arena för räntesökande

beteende.

5.6 Går det att planera för och styra marknaden för detaljhandel?

När marknaden inte fungerar tillfredsställande kanske man söker efter sätt att styra och

på så sätt kontrollera att den faktiska utvecklingen överensstämmer med den

eftersträvade. Frågan är dock om det över huvud taget är möjligt att med institutionell

reglering (planläggning) styra den distributionsekonomiska utvecklingen och gå emot

distributionsekonomisk och teknisk rationalitet.

Tidigare erfarenheter visar inga exempel där de ekonomiska drivkrafterna har kunnat

åsidosättas till förmån för politisk styrning och planering. De projekt som under 1960-

och 70-talen syftade till att göra bostadsområden till centra med plats även för handeln

(ABC-grannskapsenheterna109), kan inte enbart ses som exempel på ambitiös politisk

styrning av handelsstrukturen. I stället handlade det i mångt och mycket om att

anpassa handeln till hushållens förutsättningar. Vid denna tidpunkt var det i första

hand de hemarbetande kvinnorna som behövde butiker lättillgängliga sett till avstånd.

Andra servicefunktioner knöts av samma anledning till bostadsområdena. Svensson

skriver om begreppet the extent of the market och transportkostnadernas betydelse för

                                                                
109 Svensson, 1998, s 74.
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rationaliseringspotential och kostnadseffektivisering inom distributionskedjan. En

större butik ger större genomslag för de distributionsekonomiska stordriftsfördelarna

och butiksstorleken är vidare beroende av kundunderlaget (the extent of the market).

Så länge som det inte fanns ett utbrett bilinnehav kunde inte avsättningsmarknaderna

expanderas genom geografisk utbredning. I stället gällde det att samla så många

konsumenter som möjligt på samma ställe och utnyttja stordriftsfördelar genom

förtätning. 110

I och med att bilen började användas vid inköp förändrades dock förutsättningarna

snabbt. Större butiker (externa etableringar) blev lönsamma eftersom

avsättningsmarknaderna blev större och de bilburna kunderna kunde hämtas från ett

större geografiskt område. The extent of the market vidgades och

distributionsekonomiska fördelar kunde utnyttjas i större utsträckning än tidigare.

Varken grannskapsenheterna eller de externa etableringarna är därför enbart resultat av

styrning och planering. I första hand är det de distributionsekonomiska drivkrafterna

och hushållens förändrade förutsättningar, främst bilen, som drivit fram

utvecklingen.111 Större butiker ger möjlighet till bättre lönsamhet jämfört med mindre

butiker, men utan kunder hade inte lönsamheten varit möjlig att förverkliga. Eftersom

de flesta stormarknadskunder också tar sig till inköpsstället med bil, är även bilen en

viktig faktor i utvecklingen. Den s k liberaliseringen, som innebär att

externetableringar tillåts, kan därför möjligen tolkas som att handeln anpassar sig efter

hushållens förändrade vanor/förutsättningar för att ta vara på den vinstpotential som

externa köpcentra innebär.

                                                                
110 Svensson, 1998, s 172-174.
111 Ibid.
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5.6.1 Olika sätt att reglera externetableringarna

I Sverige regleras planbestämmelserna av PBL, med riktlinjer som t ex att allmänna

intressen ska tas tillvara och att utvecklingen ska gå mot ett långsiktigt hållbart

samhälle. I mångt och mycket innebär detta att det i varje enskilt fall blir en

bedömningsfråga för kommunen. Som tidigare påpekats försvåras detta av bl a

mellankommunal konkurrens och enskilda företags och andra intressenters inflytande i

kommunen. Det finns som tidigare redovisats för exempel på andra europeiska länder

som valt att på ett mer konkret och tvingande sätt införa olika restriktioner angående

de externa etableringarna. Dessa restriktioner består i huvudsak av:

• storleksmässiga begränsningar

• förbud för vissa sorters varor i externa lägen

• ökade krav på planering; mer detaljerat och mer exakta bestämmelser, krav på

utredningar gällande behov och konsekvenser för biltrafik, miljö och

konsumenttillgänglighet

• krav på särskilda tillstånd för etablering

Ett annat tillvägagångssätt har varit att på olika sätt försöka stärka de verksamheter

och konsumentgrupper som blir utsatta i och med externetableringarna. Exempel på

detta är de målsättningar och försök som görs för att värna om stadsmiljön med dess

olika funktioner. Detta angreppssätt har bl a använts i Norge. Härtill kan även de

rekommendationer som europeiska kommissionen presenterat i vitboken räknas. I

första hand tar man då upp hur den småskaliga handeln kan stärkas för att konkurrera

med externetableringar. Dessutom uttrycks vikten av ökat hänsynstagande till handeln

i politiken samt behovet av helhetssyn och samordning i stort.



74

5.6.2 Konsekvenser av begränsningarna

Även begränsningarna av externetableringarna har förstås sina konsekvenser. I första

hand är det de icke önskvärda effekterna som väntas försvinna eller åtminstone

mildras, men resultaten av detta kommer inte enbart att vara kännbara för företagen. I

de fall där det redan finns externa etableringar kan inte rationaliseringen ske genom att

förstora enheterna och på så sätt ta del av ytterligare effektivisering. Företagen har

dock fortfarande fördel av låga markpriser och att kunna erbjuda konsumenterna bra

parkeringsmöjligheter, ett stort samlat utbud och kanske även låga priser jämfört med

citybutikerna. Trafikproblem och liknande försvinner inte där etableringarna redan

finns.  Eftersom nya ekonomiska vinningar är en så stark drivkraft kan vi också tänka

oss att nya typer av rationaliseringar drivs fram och möjligen i ännu snabbare takt om

de tidigare alternativen blockeras av begränsningarna som rör exempelvis storlek. Ett

exempel på detta kan vara att konsumenterna får ta på sig en större del av arbetet så att

mindre volym anställd arbetskraft blir nödvändig. Redan nu bedrivs

försöksverksamhet där konsumenterna själva scannar in de olika varornas priser så att

kassaarbetet minimeras. Begränsningarna kan därför komma att betalas av

konsumenterna eller i alla fall påskynda denna sorts rationaliseringar där en del av

arbetsbördan överförs till konsumenten. I de städer där det ännu inte finns några

externa etableringar kan begränsningarna hindra en sådan utveckling. Kanske finner

företagen att kostnaderna med att uppföra ett externt lokaliserat köpcentra för stora.

Konsumenterna hindras i dessa fall från ett inköpsalternativ och reser eventuellt till en

angränsande kommun för att handla på stormarknad. En regional obalans gällande

handeln kan då förstärkas och städer utan externa köpcentra kan komma att betraktas

som oattraktiva. Ytterligare konsekvenser av detta skulle bl a vara att bilanvändandet

blir ett större problem eftersom sträckorna blir längre, men om detta är det svårt att

uttala sig.

Ökade krav på planering, noggrannare konsekvensanalyser och dylikt kommer också

att leda till ökade kostnader samt ökad åtgång av tid och resurser. En ytterligare aspekt

av denna typ av begränsningar är att de måste övervakas och kontrolleras, vilket även
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det måste läggas till de växande kostnaderna. De ekonomiska drivkrafterna är starka

och det måste i första hand klargöras vilka resultat som eftersträvas. Så länge som det

inte blir totalstopp för externetableringarna så kommer utvecklingen att fortsätta, om

än i en något annorlunda riktning. Kvar finns naturligtvis också de redan befintliga

externetableringarna och därmed kommer nya strategier att utformas utefter de

förändrade förutsättningarna. Frågan blir därför om begränsningarna får så stor

(önskvärd) effekt och om det inte är bättre att lägga pengarna på åtgärder som kan

mildra de konsekvenser som inte eftersträvas.

5.7 Handelns inflytande över institutionerna

Nuvarande reglering av den kommunala planeringen innebär att etableringar i nya

lokaliseringar endast är möjliga då detta är behandlat i den gällande detaljplanen.

Resultatet av detta blir att det är mycket viktigt för företag och andra möjliga

intressenter att bevaka den kommunala planeringen och söka påverka lagstiftningen

som bestämmer grunden för densamma. Handelsföretagen försöker att anpassa

institutionerna till sin egen fördel så att den företagsekonomiska vinstpotentialen kan

förverkligas. Stadsplaneringen är ett exempel på en funktion som är viktig att ha

inflytande över. Sett ur ett samhälleligt perspektiv bör detta inte ske på bekostnad av

samhället som helhet, men det blir som vanligt en kamp om vilka argument som väger

tyngst.

I och med att det är ganska uppenbart vem som kommer att dra fördel av externa

köpcentra kan det antas att dessa företagare inte ser så stora risker med att driva sin

sak. Konsekvenserna är väntade och kostnaderna för att påverka är säkert investerade.

Det kommunala planmonopolet har på detta sätt medverkat till att det i första hand inte

är samhällets intressen utan enskilda företag och intresseorganisationer som företräder

handeln som till stor del kommit att påverka den kommunala planeringen. Det bör

dock uppmärksammas att det inte är någon lätt uppgift för kommunerna att tillgodose

allmänintressena när vi ser till den problematik som uppstått i och med den



76

mellankommunala konkurrensen. Frågan är om institutionerna i sin nuvarande

utformning ens har en rimlig möjlighet att uppfylla samtliga krav som ställs på dem.

5.8 Alternativa varianter för att begränsa externetableringarna

Förutsatt att vi vill hindra den nuvarande utvecklingen, och att de nuvarande

begränsningarna inte kan hindra en fortsatt strukturomvandling, måste vi försöka finna

andra effektiva alternativ. De samhällsekonomiska kostnader som externetableringarna

ger upphov till borde kanske betalas av de som tjänar på etableringarna och skulle på

så sätt få en reglerande effekt. Ett exempel skulle kunna vara att införa

etableringsavgifter. Inte heller detta kan dock betraktas som problemfritt. För det

första kommer handelsföretagen vid en dyrare produktion att vältra över kostnaderna

på konsumenterna. Om prishöjningarna blir mycket kännbara kan det tänkas att

hushållens benägenhet att handla på stormarknaden minskar, men i annat fall varken

försvinner eller mildras handelsföretagens incitament till att fortsätta med externa

etableringar. Ytterligare ett problem med etableringshinder i form av avgifter skulle

vara att de största företagen gynnas eftersom enhetliga etableringsavgifter slår hårdast

mot de små företagen. Eventuellt skulle detta kunna lösas med samarbete mellan

företag vid externetableringar, men det tillkommer också kostnader vid samarbete som

transaktionskostnader för information och osäkerhet. Det slutliga resultatet blir det

svårt att uttala sig om.

Negativa externa effekter bör på något sätt internaliseras så att marginalintäkten kan

täcka marginalkostnaden, även ur ett samhälleligt perspektiv. Miljöpåverkan är en av

de effekter som diskuterats på externetableringsområdet och först och främst handlar

det då om den ökade biltrafikens konsekvenser i form av utsläpp, trängsel etc. En

intressant fråga är naturligtvis vem som i så fall ska betala. De bilburna

stormarknadskunderna? De externetablerade företagen? Annat alternativ? I ett vidare

perspektiv finns ännu fler frågetecken. Om den ökade biltrafiken i samband med

externetableringar på något sätt ska kompenseras, hur blir det då med andra
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aktiviteter/attraktioner som alstrar biltrafik? Var ska gränserna dras om vilka

aktiviteter som måste bära samtliga kostnader förknippade med dessa?

I Frankrike finns möjligheten att utnyttja ett ytterligare alternativ. Alternativet är att

godkännandet av extern etablering villkoras med att företaget samtidigt sätter upp en

butik som uppgår till 10 % av externetableringens storlek i ett intilliggande

bostadsområde.112 På detta sätt hoppas man lösa tillgänglighetsproblemen och

konsumenterna tvingas inte till att använda bil och handla i externa köpcentra. Några

resultat av detta har dock inte presenterats i det studerade materialet.

                                                                
112 Svedström, s 21.
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6. Slutsatser och framtidsutsikter

I det sjätte och sista kapitlet diskuteras vilka slutsatser som kan dras angående de

externa etableringarna och eventuell styrning och planering av dessa. Kunskapsluckor

som kan vara intressanta för framtida forskning presenteras och avslutningsvis skissas

några tänkbara utvecklingsscenarier upp.

6.1 Slutdiskussion och frågor för framtida forskning

De externa etableringarna för med sig både positiva och negativa effekter. Det är

främst de negativa effekterna som blivit intressanta att studera och eventuellt försöka

begränsa. Olika restriktioner angående de externa etableringarna finns i dag i ett flertal

europeiska länder. I Sverige finns en reglering i och med Plan- och bygglagen, men det

finns frågetecken kring hur väl detta instrument fungerar. Det är fortfarande inte heller

klart hur stor omfattningen av de negativa externa effekterna är och detta kompliceras

ytterligare av att varje fall är unikt och får unika konsekvenser. En faktor som är

mycket viktig för resultatet är lokaliseringen.

Uppsatsen visar på att marknaden inte har lyckats få till stånd en optimal utveckling.

Det finns exempel på marknadsmisslyckanden som externa effekter. De rationella val

som individerna gjort har resulterat i en situation som antagligen inte är optimal för

kollektivet. Exempel på detta är att individerna i och med att de flyttar sina inköp till

stormarknaden också i längden kan förlora möjligheten att handla i en närbutik.

Ursprungligen var det med all sannolikhet inte detta val de gjorde när de flyttade sina

inköp till stormarknaden.

Det finns även andra faktorer som komplicerar frågan. Kommunernas ansvar har visat

sig vara i tyngsta laget och resultaten av avvägningen mellan motstridiga intressen har

blivit samhällsekonomiskt ofördelaktiga. Alla intressen kan inte tillgodoses och det
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uppmärksammas inte att avvägningarna också måste innebära avkall. En väsentlig roll

spelar den mellankommunala konkurrensen, d v s kampen om köpkraften. Det är

viktigt för kommunerna att skaffa sig en image som attraherar kommersiell

verksamhet, vilket är en av anledningarna till att företag och intresseorganisationer

kunnat påverka kommunala beslut till egen fördel. Kommunerna har p g a dessa

motstridiga intressen haft svårt att tillämpa PBL i den mån som teoretiskt är möjligt

och de svaga konsumentgrupperna har till följd av detta drabbats. Vidare kan man

fråga sig om det inte behövs klarare riktlinjer för hur de nationella miljömålen ska

kunna uppnås. Slutsatsen av allt detta är att det behövs politisk styrning och planering

för att nå samhällsekonomiskt bättre resultat, men naturligtvis är inte heller detta

oproblematiskt. Är det ens möjligt att gå emot den distributionsekonomiska

rationaliteten och den tekniska utvecklingen?

Hittills har detaljhandelsutvecklingen inte planerats eller styrts på något genomgående

sätt. I första hand är de ekonomiska drivkrafterna (t ex utnyttjade av stordriftsfördelar

och distributionsekonomiska rationaliseringar) och handelns anpassning efter

hushållens föränderliga förutsättningar (t ex biltillgången) som drivit fram

utvecklingen och som gjort att vi står inför dagens situation med externa etableringar.

Det finns i dagsläget ett klart behov av helhetssyn och därefter även samordning

mellan olika sektorer/intressen som på ett eller annat sätt är inblandade i frågan.

Konsumenterna är en intressegrupp och vidare kan man tänka sig att bl a företrädare

för intresseområden som exempelvis miljö, företagarna, stadsplaneringen och

infrastrukturen involveras. I och med kommunernas planmonopol, som formellt ger

dem en stark ställning, finns det också problem med att på nationell eller regional nivå

besluta om samarbete. Kommunernas självstyre kommer då i kläm.

Ett annat problem med politisk planering och styrning är att det finns stora

kunskapsluckor som måste fyllas. För en effektiv institutionell reglering saknas i

dagsläget tillräckligt beslutsunderlag. Bland det som måste undersökas är vad

konsumenterna efterfrågar, deras värderingar och konsekvenserna av olika företeelser

och vägval. Vilken butiksstruktur motsvarar bäst konsumenternas preferenser? Vilka
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typer av butiker vill de ha? Hur högt värderas de externa etableringarna respektive

närbutikerna? Hur vill man att stads- och stadsdelskärnor ska se ut och fungera?

Vilken innerstadsmiljö vill man ha? Vidare skulle det vara betydelsefullt med

preciseringar angående vilken omfattning de externa effekterna har och kommer att få.

Miljöfrågor är naturligtvis också av yttersta vikt. Utan denna kunskap blir det högst

osannolikt att det kan tas fram en effektiv institutionell reglering och frågorna blir

därmed mycket intressanta för framtida forskning.

6.2 Tänkbara utvecklingsscenarier

Angående den framtida utvecklingen av strukturomvandlingen och de externa

etableringarnas vara eller inte vara är det ännu svårt att säga något bestämt. Det finns

fortfarande många obesvarade frågor som är av stor betydelse. Vilken är den

överordnade målsättningen ifråga om hur samhället ska se ut, vilka tjänster ska det

erbjuda och hur ska det allmännas bästa uppnås? När så många faktorer fortfarande är

osäkra återstår det bara att spekulera i vad framtiden för med sig. I

externetableringarnas fall kan jag tänka mig tre utvecklingsscenarier.

Det första alternativet skulle vara att fortsätta precis som i dag med kommunalt

planmonopol och PBL. I detta fall kommer mycket att hänga på vilka slutsatser som

dras angående konsumenternas preferenser gällande butiksnät o s v. Det som framför

allt saknas är därmed ett tillräckligt beslutsunderlag. Vidare är det också av stor

betydelse hur utfallet blir angående Kävlinge och Landskrona kommuns

externetableringar som finns under behandling. Länsstyrelsens agerande i dessa

ärenden visar att PBL kan medföra inskränkningar i det kommunala planmonopolet då

de uppställda riktlinjerna inte följs. Frågan är i vilken mån denna möjlighet kommer att

tillämpas. Om detta system fortsätter att tillämpas innebär det också att problemen

med lobbying och den mellankommunala konkurrensen kvarstår. Andra  centrala

konflikter är de som existerar mellan den kommunala ekonomin, samhällsekonomin

och de stora företagen. Redan i dagens läge finns exempel på de negativa effekter som
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blivit följden av de ekonomiska drivkrafterna och detaljhandelns strukturomvandling.

Såvida inte en mer tvingande lagstiftning eller annan form av begränsningar införs

kommer dessa negativa effekter att drivas ännu längre. Ser vi i stället till de positiva

följderna av att inte införa en mer restriktiv reglering finns fortsatt effektivisering och

rationalisering. Beroende på hur utfallet blir angående Landskrona och Kävlinge

kommuns detaljplaner kan dessa effekter ges ett större eller mindre utrymme. För även

om nuvarande reglerande institution behålls så kan det bli en skärpning av

tillämpningen av PBL, exempelvis vad det gäller den mellankommunala

konkurrensen. Följden av detta blir i stort sett densamma som en mer restriktiv

hållning till de externa etableringarna.

Alternativ nummer två innebär en mer konkret, tvingande lagstiftning, till skillnad från

den Sverige har i dag, som mer eller mindre bygger på bedömningar.  Ett första steg

skulle kunna vara att, liksom man gjort i Norge, införa ett temporärt stopp av

externetableringarna. Det skulle innebära en frysning av strukturomvandlingen och

dess medföljande problem. Att frysa strukturomvandlingen, temporärt eller permanent,

ger dock även upphov till en annan problematik eftersom de mest kostnadseffektiva

lösningarna inte tillåts, vilket i sin tur kan leda till högre priser för konsumenterna. Vid

ett tillfälligt stopp bör tiden användas till utredningar och analyser som kan fylla de

kunskapsluckor som i dag gör det omöjligt att veta vad som efterfrågas och hur detta

på bästa sätt kan uppnås. Det skulle med andra ord ge stadsplaneringen en chans att

komma i fatt verkligheten. Sett till tidigare resonemang står det klart att ett samarbete

mellan kommunerna skulle vara att föredra för att få till stånd ett eftersträvat utfall.

Samarbetet kan dock i Sverige vara ett större problem än i andra länder just p g a att

det finns så mycket formell makt på det kommunala planet. Regionala grepp som

möjligen skulle kunna genomföras i andra länder skulle troligen leda till konflikter i

Sverige. Den kommunala självständigheten hålls mycket högt. Kanske kan

externetableringarnas negativa effekter lindras med hjälp av begränsningar, men det

väsentliga är att lösningarna, och institutionerna, är hållbara i ett föränderligt samhälle.

Det kan också tänkas att företag som hindras från att använda de mest

kostnadseffektiva lösningarna  i stället finner nya arenor där utrymmet för
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rationalisering är större. Detta skulle innebära att utvecklingen tar en annan riktning.

Av yttersta vikt är dock för alla berörda parter att veta vad som gäller. Enligt detta

resonemang kan det finnas en poäng med att införa striktare reglering även i Sverige

och kanske betyder det också att PBL i praktiken inte är ett tillräckligt instrument för

att nå önskade resultat.

Det tredje och sista alternativet kan sägas vara av laissez-faire karaktär. Inga som helst

regleringar angående de externa etableringarna skulle i detta fall existera. De externa

etableringarna skulle tillåtas i all oändlighet, d v s så länge som det fortfarande finns

en marknad för dem. I detta fall kan det tänkas att de negativa externa effekterna skulle

bli enormt stora problem. Ansträngningarna skulle då förmodligen läggas på att mildra

dessa negativa effekter. Det kan också tänkas att tillväxten av de externa

etableringarna, genom ansträngningar på andra områden (miljö, tillgänglighet e t c),

skulle komma att hämmas. Om det exempelvis bestäms att biltrafiken måste begränsas

så kan de externa verksamheterna drabbas, även om det inte var det primära målet med

åtgärden.

Det kan återigen konstateras att externetableringarna är ett komplicerat problem.

Oavsett vilket utvecklingsalternativ som väljs, blir det problematiskt och alla lösningar

har sina intäkter såväl som kostnader. För att uppnå bästa möjliga resultat är det av

yttersta vikt att vi får kunskap om de konsekvenser och värderingar som finns kring de

externa etableringarna. En för samhällsutvecklingen mycket betydelsefull aspekt är

miljön. De nationella miljömålen står i konflikt med den lokala utveckling som drivits

fram och externetableringarna bidrar till den bilberoende staden/samhället. Sett till

växthuseffekten och de koldioxidmängder som släpps ut är det uppenbart att någon

sorts begränsning av biltrafiken måste komma till stånd, externa etableringar eller inte.

Kanske kan också satsningar på innerstaden leda till att city- och stadsdelshandel blir

mer slagkraftiga alternativ. Det är med andra ord inte alls givet att

externetableringarnas öde i första hand kommer bestämmas av beslut angående deras

vara eller inte vara.
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