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Udgangspunkter for programmet i dag:
• ICPs analyse: Er prisen for et nyt aflastningscenter at bymidten mister 

omsætning? Meget tyder på det… Per uddyber om lidt.
• I Byplanlaboratoriet er vi bekymrede: For at beskytte de mindre byer imod 

yderligere udtynding af servicefunktioner foreslår vi, at de gældende 
regler for aflastningscentre og de nuværende størrelsesgrænser for 
dagligvare- og udvalgsvarebutikker fastholdes.                             
(Byplanlabs Høringssvar af 17. oktober 2016)
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Præsentationsnoter
Sådan blev det som bekendt ikke. 






Bymidtens fremtid er på spil (høringssvar i helhed)
• Aflastningscentre på bar mark og udvalgsvarebutikker uden 

størrelsesbegrænsning vil betyde, at bymidterne kommer under yderligere pres. 
Vi er bekymrede for en udvikling, der kan skabe tomme butikslokaler og øget 
bilkørsel. 

• Store butikker uden for byerne vil svække livskraften i provinsbyer, der har det 
svært i forvejen. Hvis bymidterne forarmes så taber byerne i konkurrencen om 
at tiltrække bosætning og nye investeringer. Man må derfor være parat til at 
omdanne bymidterne og investere midler her, hvis man etablerer 
aflastningscentre med store butikker. 

• Det kan ende med at blive omkostningsfuldt for kommunerne. Vores klare anbefaling er at være 
restriktiv, men vi kan forudse at nogle kommuner vil få svært at modstå presset fra investorerne, 
der kan gå til nabokommunen. 

• Detailhandelsoplande går ofte på tværs af kommunegrænser, hvorfor en beslutning om udbygning 
i en kommune ofte vil påvirke nabokommunerne. 

Vælger I 
aflastningsvejen, så må I 
ha en strategi for 
bymidten/rne! 
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Præsentationsnoter
Rundspørge med svar fra 82 kommuner. Knap 1/3 ønsker at arbejde med aflastning. Vi kan ikke sige hvem der er fordi vi har lovet anonymitet i undersøgelsen. Men vi kan godt sige at det i højere grad er yder liggende kommuner end centralt beliggende kommuner, der vil arbejde med aflastning. Vi troede i øvrigt det var flere, der ville i gang. Så på en måde blev vi positivt overraskerede, men vi er stadig bekymrede. Og vi vil følge det tæt, så I kan forvente at vi sender flere surveys ud.  Når det ikke er flere der vil i gang med at lave aflastningscentre, så kan det måske være fordi de har læst vejledningen?!






God og grundig vejledning 
fra ERST
Men: vi undrer os over modellen til 
beregning af konkurrenceeffekten af at 
udlægge et aflastningsområde
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De nye reglerEn ny analyseKæderne og de nye aflastningsområderAflastning – nej tak Aflastning – ja tak. 14.30 Hvor langt er I i jeres planlægning for aflastningscentre?Kommuneplan, tillæg, planstrategi?
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