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Hvor kom vi fra? 
Baggrund for detailhandelsreglerne i 1997

• Detailhandelsprojekter påvirkede mere og mere på tværs af 
kommune- og amtsgrænser

• Bilafhængigheden og transportarbejdet øgedes 

• Udviklingen skyldtes, at den overvejende del af nybyggeriet til 
detailhandel blev opført i de store byer, og uden for bymidten

• For at understøtte investeringer og fornyelser i de mindre byer, 
blev der indført regler om:

• butikkers størrelse

• butikkers placering i bymidterne, og ikke uden for byerne

• dokumentation af konsekvenser ved etablering af butikker

• naboamters indsigelsesmulighed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ifølge Detailhandelsudvalgets rapport blev knap halvdelen af de nye butikker placeret eksternt uden for bymidterne. De eksterne centre, som ofte består af små udvalgsvarebutikker i sammenhæng med et stort varehus, markedsføres samlet og medfører en koncentration af detailhandlen i få centerdannelser. I modsætning hertil er bymidterne svagt organiseret, og der opstår ofte delte bymidter med de stærke butikker og kapitalkæder på de bedste placeringer og de huslejesvage butikker i yderkanten af bymidten. Udviklingen betyder ifølge rapporten, at byerne bliver opsplittede og mister deres traditionelle orientering mod den gamle bykerne. Det var desuden et stort fokus, at ligestille borgere med og uden bil, så alle havde kort afstand og god tilgængelighed til indkøb. 



Hvorfor blev reglerne lempet? 
De politiske intentioner med ændringerne i juni 2017

• Give kommunerne friere rammer i planlægningen for 
detailhandel

• Sikre udviklingsmuligheder for store udvalgsvarebutikker og 
for e-handel, der kombinerer med fysisk butik 

• Skabe mulighed for at der kan udlægges aflastningsområder, 
hvis det ønskes lokalt

• Sikre, at beslutningen om udlæg af aflastningsområder sker 
på et oplyst grundlag, og at offentligheden gøres bekendt 
med konsekvenserne af planlægningen og har mulighed for 
at deltage i debatten

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Stor opmærksomhed på den stigende e-handel: E-handlen har vundet indpas i detailhandlen og der er behov for at give mere fleksibilitet i forhold til størrelse og placering af udvalgsvarebutikker. Det er hensigten at give kommunerne større fleksibilitet i planlægningen for detailhandel. Større fleksibilitet i reglerne for planlægning for detailhandel kan samtidig være en hjælp til de fysiske butikker i konkurrencen med e-handelen, herunder den udenlandske.Handlen med udvalgsvarer som bøger, elektronikvarer, tøj, møbler osv., er under hastig udvikling og sker i stigende omfang via e-handel. Rene e-handelsbutikker er ikke underlagt samme restriktioner som de fysiske butikker i forhold til størrelse og placering. Det kan give e-handelsbutikkerne en konkurrencefordel. De fysiske butikker er også under pres fra udenlandske e-handelsbutikker. 



• Der er metodefrihed i 
afgrænsningen af 
bymidter og bydels-
centre

• Der kan planlægges for 
aflastningsområder

Lempede regler om butikkers størrelse og placering

Størrelse Placering

• Ingen
størrelsesgrænse for 
udvalgsvarebutikker

• Øget
størrelsesgrænse for 
dagligvarebutikker 
5.000/3.900/1.200 m2

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Produktivitetskommissionen: De nuværende begrænsninger på størrelse og placering kan medvirke til, at danske forbrugere betaler unødigt høje priser og får et mere begrænset vareudvalg. Størrelse: Fri på udvalgsvarer, men skal fortsat fastsættes i kommuneplanlægningen. I lokalcentre i praksis max. 3.000 m2. Enkeltstående butikker skal være til den lokale forsyning, derfor i praksis en størrelsesbegrænsning. Dagligvarer, dog også andre hensyn. Nærhed betyder noget for forbrugerne. Derfor gives udvalgsvarebutikker fri, mens dagligvarer er underlagt mere regulering. Placering: Krav om statistisk metode er udgået. Aflastningsområder, fx til store udvalgsvarebutikker, som det er vanskeligt at placere i bymidten, eller butikskoncepter, der kombinerer e-handelsvirksomhed med en fysisk butik.



Placering af butikker
i bymidter og bydelscentre

Før Nu
Beliggenheden og afgrænsningen af 
bymidter og bydelscentre skal tage 
udgangspunkt i tilstedeværelsen og 
koncentrationen af en række 
funktioner, herunder butikker, 
kulturtilbud, privat og offentlig 
service.

Hver by kan kun have én bymidte.

Bydelscentres størrelse fastsættes af 
kommunalbestyrelsen. Fortsat kun i 
byer med over 20.000 indbyggere.

Den statistiske metode skal 
anvendes ved fastlæggelse og 
udvidelse af bymidter og 
bydelscentre, hvis 
bruttoetagearealet er over 
5.000 m2. 

Maks. 5.000 m2 bydelscentre i 
byer med mellem 20.000 og 
40.000 indbyggere. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Kommunerne har metodefrihed med hensyn til at udvide bymidter og bydelscentre, dog under fortsat hensyntagen til at sikre et varieret og koncentreret butiksudbud. Desuden en forenkling, idet det i alle byer over 20.000 indbyggere bliver kommunalbestyrelsen, der fastsætter bydelscentrets størrelse på baggrund af størrelsen på den bydel, det skal betjene. 



§ 5 n 
Der kan udlægges arealer 
til aflastningsområder i 
byer, hvor der er et 
tilstrækkeligt kunde-
grundlag, bl.a. for at give
plads til butikker, som ikke 
uden videre kan placeres i
bymidten.

Placering af butikker
i aflastningsområder

§ 11 e, stk. 4
Der skal være en redegørelse for kunde-
grundlag og opland, samt en vurdering af:

1) hvordan aflastningsområdet kan styrke 
konkurrencen med et større vareudvalg og 
lavere priser til fordel for forbrugerne 

2) hvordan det planlagte aflastningsområde 
kan påvirke butiksforsyningen i bymidten i de 
mindre oplandsbyer og i landdistrikterne

3) hvordan det planlagte aflastningsområde, 
bl.a. set i forhold til kommunens størrelse, 
forventes at påvirke byens samlede 
oplandseffekt i forhold til nabokommuner

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fremgår af hhv. § 5 n og § 11 eSkabe mulighed for at der kan udlægges aflastningsområder, hvis det ønskes lokalt. Sikre, at beslutningen om udlæg af aflastningsområder sker på et oplyst grundlag, og at offentligheden gøres bekendt med konsekvenserne af planlægningen og har mulighed for at deltage i debattenBygger således videre på principperne fra 1997 om at redegøre for konsekvenser af planlægningen og inddrage offentligheden og nabokommuner (tidligere amter)



• Store butikker, der ikke 
umiddelbart kan 
placeres i bymidten

• Må ikke medføre 
funktionsudtømning af 
bymidten

• Kræver redegørelse og 
særskilt høring af 
nabokommuner

Udvikling af bymidten eller nyt aflastningsområde?

Udvikling af bymidten? Nyt aflastningsområde?

• Butikker skal som 
hovedregel placeres i 
bymidten

• Synergieffekt mellem 
små og store butikker 
og andre funktioner

• Der skal være en 
tæthed og variation af 
bymidtefunktioner

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). Det kan overvejes at udvide bymidten for at kunne placere nye, store butikker. Dette vil sikre, at der ikke sker en spredning af butikkerne i byen.Hensigten med aflastningsområder er at skabe mulighed for placering af butikker, som kommunen vurderer, ikke umiddelbart kan indpasses i bymidten. Bemærkning om, at planlægning for aflastningsområder ikke må medføre funktionsudtømning af bymidten. Som nævnt kræves ekstra redegørelse. Det er ikke hensigten at skabe mulighed for nye butiksområder, der indeholder de samme butikker som bymidten, herunder shoppingcentre, men der er ingen regler, der forhindrer dette. Bestemmelsen i § 5 m og bemærkning til denne om funktionsudtømning er ophæng for nævnet i en evt. sag om, hvor langt kommunerne kan gå i planlægning for aflastningsområder. Så hensigten med de nye muligheder er ikke at skabe en udvikling som før detailhandelsreglerne blev indført i 1997. Men at skabe mere fleksibilitet for placering af store butikker eller butikker med e-handel, som ikke kan placeres i bymidten. Der kan sikres en arbejdsdeling ved at fastsætte en minimums-butiksstørrelse, men det er op til kommunerne, om det ønskes. 



Detailhandelsplanlægning ej en national interesse
– dog fyldestgørende redegørelse

Bemærkninger til § 29:

Det er en national
interesse at sikre, at 
kommuneplanen ved 
udlæg af 
aflastningsområder
indeholder en 
fyldestgørende 
redegørelse 

- Erhvervsstyrelsen vil kunne tage sager op, hvis 
kommunalbestyrelsen i planlægningen for 
aflastningsområdet ikke har redegjort 
tilstrækkeligt.

- Kommuneplanen vil først kunne vedtages 
endeligt, når der foreligger en fyldestgørende 
redegørelse, som har været sendt i offentlig 
høring. 

Lov Vejledning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Der er ikke tale om en indsigelse mod indholdet i planlægningen. Men om at sikre, at konsekvenserne er tilstrækkeligt belyst, og har været i offentlig høring, herunder hos nabokommuner. 



Ny vejledning om detailhandelsplanlægning
Udstedt 29. september 2017

Fokus på en balanceret vægtning af de 
tre hensyn, der skal indgå i 
kommunernes samlede vurdering af et 
aflastningsområdes konsekvenser:
• effekten på eksisterende butikker i 

bymidte og opland,
• effekten på nabokommuner, og
• effekten på konkurrence

Flere eksempler på planlægning for hhv. 
bymidter og aflastningsområder.

Findes på erhvervsstyrelsen.dk

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Tilrettet efter høringen, og forelagt forligskredsen igen. Har den med på vores stand, men den er noget revet væk!



Tak for ordet
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