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Hvad vil vi med vore bymidter?



Fremme en decentral detailhandelsstruktur

- Et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer 
- Høj tilgængelighed og begrænsede transporter
- Bymidter med et levende og varieret handelsliv



Centerhierarki

- Bymidten
- Bydelscenter
- Lokalcenter
- Enkeltstående butikker

- Områder til butikker, der 
alene forhandler særlig 
pladskrævende varer

- Aflastningsområder



Bymidten først

- En by har én bymidte. Den afgrænses i kommuneplanen.
- Rammer for det samlede butiksareal
- Rammer for butiksstørrelserne 

- maks. 3.500 m2  dagligvarebutikker
- maks. 2.000 m2 udvalgsvarebutikker* 



Bymidteafgrænsning

- Udvidelse af bymidten skal 
styrke den eksisterende 
bymidte

- Den statistiske metode 
kortlægger byfunktioner, 
som er med til at skabe liv, 
variation og tæthed i 
bymidten



Bydelscentre 

- Der er en sammenhæng mellem 
bydelen og bydelscentret

- Det samlede butiksareal:
- Byer over 20.000 indbyggere: 

maks. 5.000 m2

- Byer over 40.000 indbyggere: 
ikke et fast loft

- Maksimale butiksstørrelser:
- 3.500 m2  dagligvarebutikker
- 2.000 m2 udvalgsvarebutikker 



Lokalcentre og enkeltstående butikker

- I alle byer og bydele
- Samlet butiksareal maks. 3.000 m2

- Hver butik maks. 1.000 m2



Særlig pladskrævende varegrupper

- Intet loft på butiksstørrelser
- Uden for centerhierarkiet
- Definition: 

- biler
- lystbåde 
- campingvogne
- planter og havebrugsvarer
- grus, sten og betonvarer
- tømmer og byggematerialer 
- møbler*



Særlig pladskrævende varegrupper

- Intet loft på butiksstørrelser
- Uden for centerhierarkiet
- Definition: 

- biler
- lystbåde 
- campingvogne
- planter og havebrugsvarer
- grus, sten og betonvarer
- tømmer og byggematerialer 
- møbler*



Aflastningsområder

- Ingen nye aflastningsområder
- Eksisterende aflastningsområder kan ikke udvides*



Store udvalgsvarebutikker over 2.000 m2

- I byer over 40.000 indbyggere

- Maks. 3 nye hvert 4. år

- I bymidten 

- I aflastningsområder i de 5 
største byer*



Store butikskoncepter 

Branche Eksempler Opland Lokalisering Størrelse 

Tøj H&M, Zara Stort City, 

butikscenter

1.500-3.000

Babyudstyr BabySam Stort Storbutiksom 

råder

1.500-2.000

Boligudstyr Bahne, 

Inspiration

Stort City, 

butikscenter

1.000-2.000

Elektronik Elgiganten Stort, meget 

stort

Udkanten,

butikscenter

1.500 -4.000

Legetøj Toys’R’us Meget stort Udkanten 1.500-2.500

Hårde 

hvidevarer

Punkt 1, 

Skousen

Stort Udkanten,

butikscenter

< 1.000



Planlæg for store udvalgsvarebutikker 

- Påvirker detailhandelsstrukturen
- Et emne for planstrategien i 1. halvdel af valgperioden 
- Kræver omtanke - udlæg kan ikke hamstres
- Kun når et udlæg er udnyttet, kan der udlægges nye
- Hvis et udlæg ikke er brugt, kan reservationen flyttes
- Men - er det muligt, hvis der er udarbejdet lokalplan? 



Udviklingstendenser

- Shoppingcentre i bymidterne 
- Oplevelser, leasure, wellness
- Tematisk butikslokalisering
- Nethandel og showrooms
- Flere discountbutikker
- Flere supermarkeder 
- Flere kædebutikker
- Box-butikker 
- Færre specialforretninger 



Vejledning om detailhandel

- http://www.blst.dk/BYEN/Udgivelser_og_vejledninger/Ve 
jledninger/



Fra ”Danmark i balance i en global verden” til lovforslag

- 3. september 2010 - Regeringens 

udspil ”Danmark i balance i en global 

verden”

- Udkast til lovforslag i høring fra d. 

15. oktober – 7. november 2010

- Lovforslaget ventes fremsat for 

Folketinget den 16. december 2010



Baggrund for lovforslag

- Differentieret planlægning, 

interviews med 16 

kommuner



Ændrede regler for alle og nogen for yderområder alene

- 29 kommuner uden for 

Københavnsområdet og det 

østjyske bybånd mellem Kolding 

og Århus, hvor 40% af 

indbyggerne bor uden for byer

- Alle ikke-brofaste øer



Lempede detailhandelsbestemmelser for yderområder

- Byer under 20.000 indbyggere kan 

planlægge for bydelscentre

- Butiksstørrelser i lokalcentre og som 

enkeltstående butikker øges fra 1.000 

til 2.000 m2



Ændringer på detailhandelsområdet for alle kommuner

- Alle kommuner kan planlægge for én 

stor udvalgsvarebutik i bymidten i én 

af kommunens byer med mere end 

3.000 indbyggere.

- Miljøministeren kan udstede 

landsplandirektiv til detailhandel ved 

store besøgsmål
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