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DETAILHANDEL 
I STRATEGI OG KOMMUNEPLAN

Paragraffer, Plan09-erfaringer og penge! 
Er detailhandel et tema i kommuneplan 2013? Der 
kommer til at ske meget på detailhandelsområdet 
i næste planperiode: Lukkeloven er under afvikling 
og afskaffes endeligt i 2012. Og samtidig får nogle 
kommuner mulighed for at udlægge nye butikker. 

Seminaret fokuserer på, hvordan kommunerne 
kan arbejde med detailhandel som tema i kom-
muneplanprocessen – både på planstrateginiveau 
og i regi af arbejdet med den endelige kommune-
plan: Deltagerne vil få ideer og input til, hvordan 
arbejdet med detailhandel kan gribes an gennem 
oplæg fra to kommuner, der har taget hul på pro-
cessen. 

Deltagerne på seminaret vil desuden blive 
opdateret på, hvad kommunerne må ifølge den 
nugældende detailhandelslovgivning – og ifølge 
de ændringer, der netop er blevet varslet. På en 
byvandring i Randers bymidte fokuserer vi på 
Randers Kommunes Plan09-projekt om detailhan-
del og liv i bymidten. Desuden vil vi fokusere på, 
hvordan kommunernes detailhandelsplanlægning 
bedst muligt kan tiltrække investorer. 



10.00 Indregistrering og kaffe

10.30 Velkomst, præsentation af dagens program

10.45 Detailhandelsplanlægningens §§ del I 
Kan ministeren dispensere fra bestemmelserne, så vi kan udlægge et center 
udenfor bymidten? Oplæg om principielle spørgsmål og lovændringer.
*Arkitekt Mia Christiernson og planlægger Rasmus Hee Haastrup, By- 
og Landskabssyrelsen

11.25 Detailhandelsplanlægningens §§ del II
Oplæg om gængse spørgmål fra kommunerne. Om muligheder for udvidelse 
af bymidter og butiksstørrelser. Hvornår kan kommunerne forvente at få en 
indsigelse fra Miljøcentrerne?
*Planlægger Else Nørgaard, Miljøcenter Roskilde

12.00 Hvad rører sig? 
Hvad er på dagsordenen i deltagernes kommuner? 

12.30 Frokost

13.30 Byvandring i Randers midtby
På byvandringen hører vi om, hvordan man kan overføre principper fra 
storcentre til Randers bymidte. Istedet for at udvide midtbyen og lave nye 
butiksplaceringer og arealudlæg, vil kommunen fortætte og forenkle 
bymidten. Bliv klogere på kommunens begreber som handelsrute, 
ankerbutikker, omvendt kommuneatlas og removeværdier. 
*Arkitekt Morten Åbo, kommuneplanlægger Henrik Bernberg,
Randers Kommune og konsulent Arne Nielsen, Nodo Arktekter. 

14.45 Kaffepause 

15.00 Detailhandel som tema i kommuneplanlægningen
To forskellige eksempler på kommuner, der har arbejdet med temaet i 
Kommuneplan 2009 og arbejder videre i Kommuneplan 2013. 

Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor 
der blev udarbejdet en fælles analyse på tværs af den københavnske 
vestegns kommunegrænser. Hvordan samarbejdede kommunerne om op-
gaven? Og hvordan fik de varetaget den nye opgave om regionalt udsyn i 
planlægningen? Hvilke fordele var der i at udføre dele af opgaven i fæl-
lesskab? Og hvilke grænser satte de forskellige kommunale interesser for 
samarbejdet? Der gives eksempler på resultaterne af planlægningen.
*Udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen, Høje-Taastrup Kommune 

Randers Kommune har et pænt butiksudbud i bymidten og et stort opland, 
men mærker konkurrence fra Aarhus og Aalborg. Detailhandelsplanlæg-
ning er derfor et strategisk vigtigt udviklingsområde for kommunen. Som 
planlægger i maskinrummet kan man hurtigt stirre sig blind på planlovens 
regler. Men  planloven giver ikke svar på, hvilke udfordringer butikkerne 
har og hvordan man skaber et spændende butiksmiljø. 
*Arkitekt Morten Åbo og kommuneplanlægger Henrik Bernberg,
Randers Kommune

16.15 Den gode lokalitet, hvor ligger den?  
‘Den skal bare ligge 50 meter forkert, så kan det være lige meget,’ siger en 
investor i Byplan Nyt 4 2010. Om lokalisering af detailhandelsområder og 
investorers rationaler for at vælge lokalitet.
*Udviklingschef Ulrik Olsen, COOP Ejendomme

16.45 Afsluttende bemærkninger, evaluering

17.00 Tak for i dag

DETAILHANDEL - i strategi og kommuneplan
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Seminaret foregår på
Hotel Randers 
Torvegade 11
8900 Randers
Telefon 8642 3422

Deltagerafgiften er 
for institutioner, der giver tilskud til 
Dansk Byplanlaboratorium i 2010, 
2.625 kr. For andre 3.500 kr. 

Tilmeldingen foregår
via www.byplanlab.dk senest 15. okto-
ber. Ved afbud efter tilmeldingsfristen 
betales et gebyr på kr. 500. Ved afbud 
efter 1. november betales hele afgiften.

Tilrettelæggelsen har 
Projektleder Christian Broen, 
Dansk Byplanlaboratorium stået 
for.


