
Kommuneplanen og detailhandelen i Høje-
Tastrup Kommune



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

• Udviklingskonsulent Dorte Færregaard Jensen, Høje-
Taastrup Kommune, dorteje@htk.dk



• Præsentation af HTK
• Vestegnssamarbejdet – fælles 

detailhandelsplanlægning?
• Resultater Kommuneplan 2010
• Eksempel: Høje Taastrup Bymidte



Høje-Taastrup Kommune



Høje-Taastrup Kommune

• By og land - 3 stationsbyer
• I alt ca 50.000 indbyggere
• Regionalt knudepunkt

– Infrastruktur
–Handel og arbejdspladser
Særligt: City2 og aflastningsområdet 

ved IKEA Taastrup



Nye roller - Kommunalreformen

• Planlov
– Regionalt udsyn

• Landsplandirektiv for 
Hovedstadsområdets 
detailhandel
– Statslige mål for 

planlægningen
– Høje Taastrup by, samt 

aflastningscentret ved 
IKEA



Udgangspunkt planlægning for 
detailhandel i HTK

• Kommuneplan 2000
– samlet analyse, Kbh. amt – kommunale 

detailhandelsbestemmelser og udpegning af 
bymidter, lokalcentre, butiksstørrelser mv.

• Revideret løbende med tillæg 
– maksimale butiksstørrelser, samt samlede rammer 

jf. regionplaner 2001/2005 og skiftende lovgivning
• Kommuneplan 2006

– revision af detailhandelstemaet. Samlet 
Detailhandelsanalyse

• Tillæg til Kommuneplan 2006
– Områder, butiksstørrelser og rammer for særligt 

pladskrævende udvalgsvarer.



HTK-behov ?
Kommuneplan 2010

• Planloven
– Nye maks. Butiks-størrelser implementeres
– Rammer for detailhandelens udvikling justeres
– Nye maks. butiksstørrelser og områder til særligt 

pladskrævende udvalgsvarer kan vedtages 

• Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter
– Statistisk metode? Vi beholder de allerede udpegede 

• Landsplandirektiv for Hovedstadsområdet 
– udpeger Høje Taastrup by som lokaliseringssted for 

3 store udvalgsvarebutikker. Disse skal 
implementeres i Kommuneplanen.



Særligt behov for regionalt udsyn?

• Samlede rammer
– HTK er en del af et regionalt 

detailhandelsmarked for især udvalgsvarer

• Udviklingsmuligheder for det regionale 
center Høje Taastrup By

• Udviklingsmuligheder for 
aflastningsområdet ved IKEA ?

• Særligt pladskrævende varegrupper
– Også dette er et regionalt marked



Vestegnssamarbejdet

www.vestegnssamarbejdet.dk

• 7 kommuner vest for Kbh. 
• I alt 215.000 indbyggere
• Politisk og administrativt samarbejde gennem 

10 år
• Tidligere bl.a. Fælles udviklingsperspektiv, 

ErhvervsTopmøde, Høringssvar, lobbyarbejde 
mm.



Vestegnssamarbejdet



Vestegnssamarbejdet - organisering



Arbejdsgruppe om 
detailhandelsplanlægning

• Kommissorium
– 140 timer, 4 deltagere, Afrapportere til Planforum
– Undersøge og beskrive lovgrundlag, fordele og 

ulemper ved fælles arbejde 
– oplæg til det videre forløb
– Indhente tilbud og gennemføre analyse
– Forslag til kommunernes planlægning om 

detailhandelsstruktur



Pragmatiske mål for samarbejdet om 
detailhandelsplanlægning

• Opfylde lovkrav om regionalt 
udsyn 
– (koordinere og mindske risiko for 

mellemkommunale indsigelser)

• Billigst muligt. 
– Fælles udbud = stordriftsfordele?



Udfordringer i samarbejde

• Forskellige udgangspunkter 
– stade for tidligere planlægning på området?
– handelsmæssige problemstillinger – politisk 

dagsorden
– Økonomi - forskellig holdning til hvad det 

må koste
– Holdninger til rådgivere / eget arbejde

• Koordinering af kommuneplanproces
• Mindste fællesnævner



Proces

• Årsplan for Planforum
– godkendes af Tekniske direktører

• Planforum (kommunernes planlæggere)  fast forum
– Arbejdsgruppe om detailhandel Kommuneplan 2010 (140 timer)

• Arbejdsgruppens 1. indstilling via Planforum til gruppen af 
tekniske direktører
– Kortlægning / indsamling af eksisterende analyser og vurdering af  

behov for revision af detailhandelstemaet ved Kommuneplan 2010
– Belysning af lovgivningens krav til planlægningen
– Fordele og ulemper ved fælles detailhandelsanalyse
– Priser for nye analyser (tilbud fra 1 rådgiver)

• Ny runde: 
– 2. indstilling efter ekstra tilbud”

• Gennemførelse i samarbejde med kommuner og rådgiver



Resultat: Model for fælles analyse

• Fælles: 
– ”Grundpakke” med de regionale temaer. 

Fælles for de kommuner, som skulle 
revidere detailhandelstemaet
• Aftales og afregnes via Vestegnssamarbejdet
• Mulighed for at ”stå over”
• Mulighed for at genbruge hele eller dele af 

eksisterende materiale

• Individuelt: 
– ”Tilvalgsmuligheder” den enkelte kommune 

ud fra de lokale behov 
• Aftales og afregnes individuelt



Fælles detailhandelsanalyse – grundlag 
for Kommuneplan 2010

http://htk.odeum.com/dk/bilag_til_planredegoerelsen/detailhandelsanalyse_2009/



Regionale konklusioner

• Faldende areal”effektivitet”
• Internettet vil betyde noget for specielle varegrupper
• Skærpet konkurrence i Hovedstadsregionen
• Stigende forbrugermobilitet
• Stor udvikling såvel internt på Vestegnen som i øvrige dele af 

regionen. Betragtelige nyudlæg i stort set alle kommuner i regionen: 
styrk de største udbudspunkter

• Butikker for særligt pladskrævende varegrupper: pga indskrænkning i 
varesortiment: ikke det store behov for udvidelse af rammen generelt

• Planlæg med en lokal buffer (sikre dynamik og fleksibilitet)

• Regionalt afstemt forslag til minimumsudlæg af samlede rammer –
daglig- og udvalgsvarer.

• Forslag til regionalt afstemte samlede rammer samt butiksstørrelser 
for særligt pladskrævende udvalgsvarer



Supplerende HTK-analyse
http://htk.odeum.com/dk/bilag_til_planredegoerelsen/detailhandelsanalyse_2009/



Problemstillinger ift. detailhandelen i HTK

• Forholdet omsætning/forbrug er vigende siden 
1997. Skærpet regional konkurrence.

• Styrk bymidterne.
– Lokal bymidtehandel i konkurrence med City 2 og 

andre store regionale centre
– ? Behov for nye koncepter ex. Møbelbutikker, 

fuldsortiment-dagligvare
• Styrk det regionale center i Høje Taastrup

– City2 i konkurrence med vækst i andre regionale 
centre

• Styrk aflastningsområdet ved IKEA
• Suppler strukturen med områder til særligt 

pladskrævende varegrupper



Detailhandelsstruktur, Kommuneplan 2010



Eksempel
Høje Taastrup By

• Øde bymidte i området 
omkring stationen

• Det regionale center 
City2 presset af andre 
regionale centre

• Infrastruktur og kvalitet. 
Dårlig bymæssig 
sammenhæng mellem 
station og center

• Oplevelser og kritisk 
masse





Høje Taastrup By
Udfordringer og muligheder



At gå fra stationen….til City2





Projektide: Høje Taastrup Downtown

• Styrke sammenhængen, stationsområdet – City2
• Omlægning af infrastruktur
• Fortætte – kritisk masse, samt økonomi
• Øge handel og oplevelser – styrke både bymidte og City2
• Fælles udviklingsselskab (OPP) under dannelse





Kommuneplan 2014 ?

• Ingen beslutninger
• Næppe de store ændringer
• Arbejde på at realisere
• Opdatere lokalplan for City2

– Store eksisterende butikker
– store udvalgsvarebutikker

• Kommuneplanrammer/lokalplan for 
byfortætningsprojekt Down-Town



Taastrup Hovedgade – før og efter  
bymidteprojekt 2000-2010




