
Reportage fra et seminar om detailhandelsplanlægning 

Først den gode nyhed, Danmark har aldrig tidligere haft en bedre dækning af 
dagligvarebutikker – også i provinsen og de mindre byer. Discountbutikkerne er blevet 
danskernes nye nærbutik. Helt i forlængelse af planlovens ånd og bogstav om en god 
lokal dagligvareforsyning. Udvalgsvarerne bliver der til gengæld længere imellem. I følge 
direktør Per Nyborg fra Institut for Center-Planlægning(ICP) har særligt byer, der 
tidligere var ”kommunale hovedstæder” haft det svært. På lang sigt kan det ikke undgås 
at kommunen må beslutte, hvilke byer der skal have hjælp til henholdsvis udvikling og 
afvikling.  

Af kommunikationsmedarbejder, etnolog Charlotte Sjælland Dansk Byplanlaboratorium. 

 

En landsdækkende problematik 
At ovenstående udvikling er den samme over hele landet kunne den forholdsvis store 
tilslutning til Byplanlaboratoriets seminar Detailhandel – Levende bymidter eller 
butiksdød? tyde på. I løbet af de 3 gange seminaret blev afholdt i henholdsvis 
København, Vejle og Aalborg deltog 44 ud af landets 98 kommuner. 

 
Aflastningscentrenes succes 
Samtidig med at flere byer oplever butiksdød i strøggader, der tidligere blomstrede af liv, 
kan man finde det blomstrende handelsliv i aflastningscentret lidt udenfor byen. 
Beliggende lige ved afkørslen fra motorvejen omgivet af en anseelig og ikke mindst 
gratis parkeringsplads. Ifølge ICP er det den vej, udviklingen går. Oprindeligt er centrene 
ellers opført som aflastningscentre for de traditionelle bymidter. I aflastningscenteret var 
der mulighed for at opføre det supermarked, man ikke kunne skaffe m2 til i en bymidte 
med mange gamle huse. Det var ikke meningen, at udvalgsvarebutikkerne skulle flytte 
med over i aflastningscentret. Den vækst, vi i dag ser i aflastningscentrene, stemmer 
ikke overens med intentionen bag opførelsen af dem. 
Den største udfordring er imidlertid internethandlen, hvis væksten fortsætter, vil det 
medføre et Danmarkskort med store områder, uden et velassorteret udbud af 
udvalgsvarer.  

 
Seminarets 3 vinkler 
Mange af de udfordringer kommunerne står overfor i disse år, kan sjældent løses med et 
snuptag. Det kræver flere medspillere og derfor dialog mellem aktører med hver sit 
rationale, hvilket i udgangspunktet gør det svært at forstå hinanden. Det gælder også 
detailhandelsplanlægningen. Derfor var en af målsætningerne med seminaret at få et 
indblik i markedets rationaler kombineret med et kendskab til, hvordan 
udvalgsvarespredningen kan udvikle sig fremover.  
Som et fælles baggrundstæppe på det sidste seminar i Aalborg fik deltagerne et indblik i 
de lokale forhold ved kommuneplanlægger Mette Kristoffersen fra Aalborg Kommune. 
Herefter fik Per Nyborg ordet, IPC følger detailhandelsbranchens udvikling på tætteste 
hold og kunne dermed tegne forskellige fremtidsscenarier. Såfremt Per Nyborgs ord 
holder stik, ser det slemt ud for mange bymidter. Derfor bidrog projektchef Kristian 
Bransager fra COWI med deres erfaring fra projekter om udvikling af bymidter. 
Derigennem fik deltagerne en indsigt i, hvilke værktøjer man kan anvende til at imødegå 
udviklingen samt eksempler på god og dårlig detailhandelsplanlægning. En af hans 
pointer var, at en hensygnende bymidte ikke kan styrkes alene ved hjælp af eksempelvis 
ny belægning på gågaden. Cafeer og spændende butikker betyder langt mere. En 



udvikling man har haft fokus på i Tyskland i form af Quartiersmanagere. Torsten Bo 
Jørgensen, tidligere direktør for Byrejsen.dk nu projektleder i COWI, kom med 
eksempler fra Hamburg på, hvordan Quartiersmanagerene med succes har været med 
til at skabe et butiksliv, der afspejler den enkelte bydels profil. Desuden arbejder 
Quartiersmanagerene med at sikre et bredt miks af udvalgsbutikker ved eksempelvis at 
tage kontakt til butikskæder, der ikke er repræsenterede i bymidten.  
Sidste indspark kom fra Direktør Jan Poulsen fra Reitan Ejendomme A/S, der udvikler 
butikker til Rema1000. Hans opgave var at fortælle om den gode butiksplacering. Det 
blev nu også til en del stikpiller til de mange deltagere fra den kommunale verden. Et 
helt klassisk eksempel på de vidt forskellige rationaler, der ligger bag developerens og 
kommunens perspektiv på den optimale løsning, når det gælder detailhandelen.   

 
Skrankepaver og kapitalister 
Overskriften rummer den gensidige opfattelse, når der er tale om kommunalt ansatte og 
developere. For de kommunalt ansatte er developere forstyrrende elementer, der ikke 
altid forstår og respekterer spillets regler. Altså det sæt spilleregler der gælder i den 
kommunale verden i medfør af planloven. På seminaret spurgte en deltager fra Rebild 
Kommune, hvorfor man fra developernes side ikke deltog mere aktivt i 
Kommuneplanprocessen fremfor kun at komme med ændringsforslag til den vedtagne 
kommuneplan? Ifølge Jan Poulsen fra Reitan Ejndomme A/S er developerne 
interesserede i en tættere og tidligere dialog. At den kommunale velvilje er på vej kom 
også til udtryk hos Mette Kristoffersen fra Aalborg kommune. Her har man erkendt, at 
markedets aktører og kommunen har et fælles ønske om at skabe en god 
fødevareforsyning, men at de to parter aldrig bliver enige om udgangspunktet. Det skal 
dog ikke ødelægge muligheden for samarbejde og dialog, der netop handler om 
gensidig respekt og evnen til at finde lighedspunkter. 

 
Den offensive og facilitterende kommune 
En af de pointer, der stod klart i løbet af seminariet er, at detailhandelsplanlægningen 
ikke bare handler om den gode placering og de utallige sagsbehandlinger med afslag til 
følge. Detailhandelsplanlægningen skal ses i en bredere samfundsmæssig kontekst, 
hvor den kan være med til at trække kommunens udvikling i den retning, kommunens 
politikkere har vedtaget. Frem for at behandle et utal af mere eller mindre velforberedte 
ansøgninger fra developerne, skulle kommunerne måske tage eksempelvis Jan Poulsen 
på ordet og inddrage developerne allerede i kommuneplansprocessen. Det kræver en 
offensiv agenda, hvor kommunen inviterer developerne indenfor dørene med det formål 
at præsentere kommunens strategi og målsætning for den fremadrettede udvikling. På 
baggrund af sådan et møde kan der igangsættes en dialog mellem developere og 
kommune, hvor developerne kan komme med deres bud på, hvordan en butiksplacering 
kan være en del af kommunens målsætning. En anden mulighed ville være, at enhver 
ansøgning fra developernes side skulle argumentere for, hvordan deres butik ville være 
med til at nå kommunens mål.  
Planlæggerens rolle er ikke alene at holde markedet uden for indflydelse, det er også at 
være facilitator for dialog og samarbejde med det formål, at borgerne får gavn af 
løsningen. Kommunen kan være med til at sikre og generere kundestrømme 
eksempelvis ved at placere ældrecentre eller biblioteker i nærheden af butikker. Et 
redskab man kunne anvende, hvis man fra kommunens side gerne vil placere 
detailhandel et sted, developeren ikke opfatter som den ideelle placering.  

 



Nye veje 
Eksemplerne fra Hamburg satte detailhandelsplanlægningen i et nyt lys. Fra et fokus på 
ny granitbelægning på gågaden, så deltagerne, at deres rolle fremadrettet i lige så høj 
grad ville være at facilittere de erhvervsdrivende i bymidten med kurser eller andre tiltag, 
der kan være med til at styrke butikslivet. I samarbejde med Handelstandsforeningen 
kunne man i lighed med Tyskland gå målrettet efter en bestemt profil eller sikre at 
kunderne møder et bredt udvalg af butikker. Det er ganske vist en helt ny tilgang, med 
en helt anden tidshorisont end fysiske forbedringer. Det bliver et langt sejt træk, hvor 
meget forskellige rationaler skal mødes, men mon ikke det er vejen frem for at sikre en 
stærkere bymidte? 
 
 
 


