
www.sns.dk

Detailhandel
- Hvad betyder de nye bestemmelser for 
kommunernes planlægning
Civilingeniør Britt Vorgod Pedersen, Skov- og Naturstyrelsen



www.sns.dk

Målet med planlovens bestemmelser

• Detailhandlen ind i 
bymidterne

• Undgå centralisering i de 
største byer

• Understøtte byernes 
omdannelse

• Nedbringe afhængigheden 
af bil ved indkøb, sikre god 
tilgængelighed og undgå 
lange afstande til indkøb
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Hvorfor udvalg og ny lov?

• Pres for nye store butikker og eksterne 
centre

• Brancheglidning mellem butikstyper

• Særlig planlægningsmæssig begrundelse

• Uensartet administration af reglerne

• Kommunalreformen 
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Udvalgets opgave

• Serviceeftersyn af planlovens regler
• Udgangspunkt i gældende 

formålsparagraffer
• Butiksstørrelser 
• Mulighed for butikker uden for 

bymidterne 

• Butikker for særligt pladskrævende varegrupper
• Den særlige planlægningsmæssige begrundelse
• Rummelighed i eksisterende lokalplaner
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Lovforslag (3. behandling 30. maj)

• Fokus på bymidten

• Klart centerhierarki

• Faste butiksstørrelser

• Store butikker i de største byer

• Opgørelse af butiksarealet

• Ændret definition af særlig 
pladskrævende varegrupper

• Gamle lokalplaner
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Centerhierarki

• Bymidter – afgrænsning ud fra 
objektive kriterier

• Bydelscentre i store byer (> 40.000)
• Bydelscentre i mellemstore byer 

max 5.000 m2

• Lokalcentre max 3.000 m2

• Eksisterende aflastningsområder
• Områder til butikker, der alene 

forhandler særlig pladskrævende 
varegrupper
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Bymidteafgrænsning
• GIS
• CVR 
• Hovedbrancher

– Detailhandel
– Privat og offentlig 

service
– Kulturelle tilbud
– Rekreation og 

underholdning
• Bufferzone
• Inddragelse af 

yderligere arealer
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Butiksstørrelser

• Dagligvarer 3.500 m2

• Udvalgsvarer 2.000 m2 generelt
• Butikker i lokalcenter 1.000 m2

• 3 store udvalgsvarebutikker over  
2.000 m2 i de største byer

• Ingen grænse på butikker, der alene 
forhandler særlig pladskrævende 
varegrupper

• 200 m2 til personalefaciliteter
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Overgangsordning
Indtil der er udarbejdet nye
kommuneplanretningslinier:

• Nye butiksstørrelser: 3.500 m2, 2.000 m2 og 1.000 m2

• Kommunen fastsætter butiksstørrelse for butikker, 
der forhandler særlig  pladskrævende varegrupper

• Ingen nye centre eller store butikker, som ikke er 
mulige i Regionplan 2005
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Kommunernes råderum
• Frit slag i bymidterne og store 

bydelscentre
• Mindre bydelscentre 5.000 m2

• Lokalcentre 3.000 m2

• Områder til butikker, der alene 
forhandler særlig 
pladskrævende varegrupper

• Ingen nye aflastningsområder 
og generelt ingen udvidelse af 
eksisterende områder
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Æstetik
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