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Forord

Arbejdsgruppens baggrund
I april 1997 vedtog Folketinget en
ændring af planlovens detailhandels-
bestemmelser, der bl.a. præciserer lo-
vens krav til indholdet i redegørelsen
for region- kommune- og lokalplan-
lægningens forudsætninger.

Bl.a. skal planredegørelsen til re-
gion- og kommuneplaner indeholde
en vurdering af omfanget af det eksi-
sterende bruttoetageareal til butiks-
formål for de enkelte byer og bydele
fordelt på hovedbutikstyper og disses
omsætning.

Efter forslag fra Kommunernes
Landsforening nedsatte Miljø- og
Energiministeriet i foråret 1998 ar-
bejdsgruppen, der skal fremkomme
med anbefalinger om registerbaseret
tilvejebringelse og vedligeholdelse af
datagrundlag for amter og kommu-
ners detailhandelsplanlægning.

Arbejdsgruppens aktiviteter
Arbejdsgruppen har afholdt 8 møder
heraf 1 møde med en udvidet del-
tagerkreds.

Arbejdsgruppens kommissorium
Arbejdsgruppen skal
• belyse, hvilke muligheder der er

for at anvende eksisterende regi-
stre til detailhandelsplanlægning-
en i kommuner og amter

• belyse, hvilke barrierer der er for
anvendelse af registrene, fx
manglende adgang til data, lov-
mæssige barrierer, høje priser på
data, m.v.

• undersøge mulighederne for ved
tilpasning af eksisterende registre
at muliggøre og lette deres anven-
delse til detailhandelsplanlægning.

Arbejdsgruppen skal på baggrund af
udredningsarbejdet udarbejde for-
slag til
• et samlet bud på, hvordan amter

og kommuner kan anvende eksi-
sterende registre i den nuværende
situation, samt hvordan datasam-
mensætningen og -opdateringen
til brug for detailhandelsplan-
lægningen kan sikres,

• hvorledes der kan ske en tilpas-
ning og eventuel udbygning af re-
gistre, så de kan anvendes til op-
samling og levering af relevante
planlægningsorienterede data om
butiksarealer samt omsætnings-
og forbrugsforhold,

• hvorledes anvendelsen af GIS
kan understøtte detailhandels-
planlægningen.

Arbejdsgruppen skal inddrage erfa-
ringer fra den igangværende detail-
handelsplanlægning og fra Lands-
planafdelingens projekt om register-
data.

Arbejdsgruppen kan inddrage er-
faringer fra nabolande.

Arbejdsgruppen iværksætter de
nødvendige delopgaver til opgavens
løsning.

Arbejdsgruppen kan inddrage
yderligere parter eller personer til
belysning af delopgaver.

Arbejdsgruppen afslutter sit ar-
bejde foråret 1999 med en rapport
til Miljø- og Energiministeren.

København den 16 december 1998

Henrik Larsen, Formand
Miljø- og Energiministeriet
Landsplanafdelingen

Ulla Kristensen og Michael Rinder
Kommunernes Landsforening

Poul Walbjørn Christensen
Københavns kommune

Søren S. Lave
Århus Amt for Amtsrådsforeningen

Henrik Hyltoft
Erhvervsministeriet
Konkurrencestyrelsen

Jørgen Skrubbeltrang
By- og Boligministeriet
Departementet

Arne Simonsen
By- og Boligministeriet
Kort- og Matrikelstyrelsen

Ea Dehn, Peter Bøegh Nielsen, Søren
Andersen, Patrik Andreasen, Birgitte
Lundstrøm
Danmarks Statistik

Axel Thrige Laursen
Udvalgssekretær
Miljø- og Energiministeriet
Landsplanafdelingen

Helle Witt
Udvalgssekretær
Miljø- og Energiministeriet
Landsplanafdelingen
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Århus Amt har samarbejdet med kommu-
nerne om at tilvejebringe fælles data-
grundlag. Et konsulentfirma har besig-
tiget samtlige butikker i amtet og vurde-
ret butiksstørrelser, udvidelsesmulighe-
der, kædetilknytning, attraktion og om-
sætning.

En sammenligning af omsætningen i bu-
tikkerne og beboernes samlede forbrug
(lokalkøbsandele) giver et billede af
styrkeforholdene mellem byer og kommu-
ner og udviklingspotentialet for de en-
kelte kommuner.

Illustrationer fra debatoplæg udarbejdet
af Århus Amt i forbindelse med amtets
planlægning for den samlede detailhan-
delsstruktur.

Århus Amt har valgt at illustrere lokal-
købsandele på kommuneniveau.
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Planlovens detailhandelsbestemmelser

Detailhandelsudvalget
Miljø- og Energiministeren nedsatte
i maj 1995 et udvalg, der skulle
overveje, “om planloven og dennes
administration i tilstrækkelig grad
har været egnet til at styre udviklin-
gen i forbindelse med større butikker
og butikscentre, eller om der er be-
hov for en styrket indsats på plan-
området.”

Udvalget skulle navnlig under-
søge, “om udarbejdelsen af region-
planer kan ske på en sådan måde, at
der tages højde for tværkommunale
og amtskommunale konsekvenser
samt byudviklingsmæssige, trafikale
og miljømæssige konsekvenser af
nye projekter til større butikker og
til butikscentre, eller om der eventu-
elt kan være behov for at overveje
anvendelse af et landsplandirektiv
eller af ændringer af loven.“

Detailhandelsudvalgets undersø-
gelse
Undersøgelser foretaget af Miljø- og
Energiministeriet viser, at mere end
halvdelen af butiksinvesteringerne
foretages i byer med over 20.000
indbyggere. I disse byer bor kun 1/4
af befolkningen.

Det betyder, at byer i en lang ræk-
ke kommuner får vanskeligt ved at
opretholde et varieret udbud af ud-
valgsvarer. Herved mister byerne en
væsentlig kvalitet som bolig- og ar-
bejdssted, og forbrugere uden bil får
væsentligt forringede indkøbsmulig-
heder.

Undersøgelserne er omtalt i De-
tailhandelsudvalgets rapport.

Detailhandelsudvalgets rapport
viser, at det er ret store byer som fx
Hobro, Skanderborg og Frederiks-
værk med 8.000 til 16.000 indbyg-
gere, der trues på omfang og varia-
tion i udvalgsvarehandelen.

Byer på mellem 4.000 og 8.000
indbyggere - som eksempelvis Sorø,

Hadsten eller Ringe - vil formentlig
kun kunne opretholde et butiksnet,
der udbyder mere standardiserede va-
rer.

 I mindre byer som Ølgod, Dron-
ninglund eller Fakse med mellem
2.500 og 4.000 indbyggere må der
forudses kun at kunne opretholdes
enkelte udvalgsvarebutikker, med
mindre den igangværende udvikling
på detailhandelsområdet ændres.

Undersøgelser viser endvidere, at
over halvdelen af butiksbyggeriet op-
gjort for perioden 1992 til 1994 er
placeret uden for bymidten, ofte i
randen af byerne, hvor biladgangen
er lettest.

Undersøgelse af planpraksis
Undersøgelser af amters og kommu-
ners administrationspraksis viser, at
planlovens muligheder for at regulere
detailhandelsbyggeriets omfang og
placering i den enkelte by samt for-
deling mellem byerne kun bruges i
begrænset omfang.

Planerne har manglet klare ret-
ningslinier om planlægningsmulighe-
der og begrænsninger, ligesom plan-
ernes redegørelsesdel kun har inde-
holdt få analyseoplysninger.

Endvidere er plangrundlaget for de
større detailhandelsenheder ofte udar-
bejdet som løsrevne tillæg til planerne.

Alt ialt betyder det, at det er van-
skeligt at vurdere de samlede konsek-
venser af de mange planbeslutninger
i forhold til målene for detailhandels-
strukturen.

Detailhandelsudvalgets vurdering
Detailhandelsudvalget vurderede, “at
hvis man ønsker en anden udvikling
end den stærke koncentration af de-
tailhandelen til de 20 - 30 største
byer, hvis man ønsker at støtte by-
midterne, og hvis man ønsker at
mindske bilafhængigheden og stille
forbrugerne uden bil bedst muligt, er

det nødvendigt at fastsætte præcise-
rede målsætninger og retningslinier
for amters og kommuners planlæg-
ning af detailhandelen.”

Udvalget har vurderet, “at der er
muligheder for gennem planlægnin-
gen at understøtte en udvikling, der
stimulerer til investeringer og forny-
elser også i lokalcentre, kommune-
centre og mindre egnscentre.“

En sådan udvikling skulle også
sikre bedre rammer for at gennem-
føre et generationsskifte i udvalgs-
varebutikker i de mindre byer.

Præciserede bestemmelser om
indhold og redegørelse
Folketinget vedtog i foråret 1997 en
ændring af planlovens detailhandels-
bestemmelser med udgangspunkt i
Detailhandelsudvalgets anbefalinger.
Ændringen bestod af:
• præcise mål for amters og kommu-

ners planlægning
• præciserede bestemmelser om ind-

hold i planbestemmelser
• præciserede bestemmelser om ind-

hold i planredegørelser

Planlovens præciserede mål for
detailhandelsplanlægningen
Planlægningen skal
1. fremme et varieret butiksudbud i

mindre og mellemstore byer samt i
de enkelte bydele i de større byer,

2. sikre, at arealer til butiksformål
udlægges, hvor der er god tilgæn-
gelighed for alle trafikarter, herun-
der især den gående, cyklende og
kollektive trafik, og

3. fremme en samfundsmæssig bære-
dygtig detailhandelsstruktur, hvor
transportafstandene i forbindelse
med indkøb er begrænsede.

Desuden skal arealer til butiksformål
udlægges i den centrale del af en by.
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De 14 amter skal hvert fjerde år revi-
dere regionplanen. Planen skal ledsages
af en redegørelse for planens forudsæt-
ninger.

LokalplanlægningKommuneplanlægningRegionplanlægning

De 275 kommuner skal hvert fjerde år
revidere kommuneplanen. Planen skal
ledsages af en redegørelse for planens
forudsætninger.

Lokalplaner udarbejdes af kommunerne
inden større byggearbejde eller efter
behov.

§ 6, Stk. 9. Redegørelsen for den del af
regionplanen, der indeholder retnings-
linjer for detailhandelsstrukturen, skal
indeholde

1. en vurdering af omfanget af det eksiste-
rende bruttoetageareal til butiksformål
for de enkelte byer og bydele fordelt på
hovedbutikstyper og disses omsætning,

2. en vurdering af behovet for nybyggeri
eller omdannelse af eksisterende be-
byggelse til butiksformål,

3. en angivelse af målene for detailhan-
delsstrukturen, herunder hvilket opland
der forudsættes betjent af de butikker,
der kan placeres inden for de afgræn-
sede arealer,

4. oplysning om, hvordan forslaget frem-
mer et varieret butiksudbud i de mindre
og mellemstore byer,

5. oplysning om, hvordan forslaget frem-
mer et varieret butiksudbud i den cen-
trale del af de enkelte byer eller bydele,
herunder forudsætningerne for af-
grænsningen af den centrale del af de
enkelte byer eller bydele og for eventu-
elle fravigelser fra bestemmelsen i § 5
d, stk. 1,

6. en angivelse af tilgængeligheden for de
forskellige trafikarter til de udlagte
arealer til butiksformål og

7. oplysning om de særlige planlægnings-
mæssige begrundelser for fastsættelse
af eventuelle butiksstørrelser på mere
end 3.000 m2 bruttoetageareal for
dagligvarebutikker eller 1.000 m2 brut-
toetageareal for udvalgsvarebutikker.

§ 11, Stk. 8. Redegørelsen for den del af
kommuneplanen, der indeholder ram-
mer for forsyningen med butikker, jf.
stk. 5, nr. 4, skal indeholde

1. en vurdering af omfanget af det eksi-
sterende bruttoetageareal til butiks-
formål for de enkelte byer og bydele
fordelt på hovedbutikstyper og disses
omsætning,

2. en vurdering af behovet for nybyggeri
eller omdannelse af eksisterende be-
byggelse til butiksformål,

3. en angivelse af målene for detailhan-
delsstrukturen, herunder en angivelse
af, hvilket opland der forudsættes be-
tjent af de butikker, der kan placeres
inden for de udlagte arealer,

4. oplysning om, hvordan planlægningen
tilgodeser målene for den kommunale
hovedstruktur, herunder hvordan for-
slaget fremmer et varieret butiksud-
bud i de mindre og mellemstore byer,
samt bymiljøet i de områder, der fore-
slås udlagt til butiksformål,

5. en angivelse af tilgængeligheden for
de forskellige trafikarter til de udlagte
arealer til butiksformål og

6. oplysning om de særlige planlæg-
ningsmæssige begrundelser for fast-
sættelse af eventuelle butiksstørrelser
på mere end 3.000 m2 bruttoetageareal
for dagligvarebutikker eller 1.000 m2

bruttoetageareal for udvalgsvare-
butikker.

§ 16, Stk. 6. I redegørelsen til lokal-
planforslag, der muliggør etablering
af butikker, skal der gøres rede for
bebyggelsens påvirkning af bymiljø-
et, herunder den eksisterende bebyg-
gelse i området, friarealer og trafi-
kale forhold.

Planlovens bestemmelser om redegørelse for planens forudsætninger
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Butiksstrukturkommissionens
opgave
Erhvervsministeren nedsatte i 1996
en Butiksstrukturkommission, der
skulle analysere den hidtidige udvik-
ling i butiksstrukturen og komme
med anbefalinger, der kan være med
til at opretholde et levende nærbu-
tiksmiljø i bymidterne og styrke ind-
købsmulighederne i lokalområderne,
herunder landdistrikterne.

Bedre statistik
Kommissionen anbefalede bl.a., at
det statistiske materiale om detailhan-

delen forbedres med skyldig hensynta-
gen til de administrative byrder. Ek-
sempelvis vil opgørelser over omsæt-
ningen i forskellige bystørrelser gøre
det lettere at følge strukturudviklingen.

Det fremgår af kommissionens be-
tænkning herom:

”Detailhandelens brancheorganisa-
tioner m.fl. har efterlyst bedre statistisk
belysning af detailhandelen. Det er ek-
sempelvis ikke muligt at få oplysninger
om detailhandelsomsæt-ningens om-
fang og branchemæssige sammensæt-
ning i de enkelte kommuner.

En forbedret statistik opfattes af
kommissionen som en forudsætning
for at kunne følge udviklingen i bu-
tiksstrukturen.

En bedre statistisk belysning vil
desuden gøre det muligt at udpege
specielle problemområder og i højere
grad at målrette anvendelsen af vir-
kemidler i forhold til de ønskede ef-
fekter.”

Butiksstrukturkommissionens anbefaling om bedre statistik
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Oversigt over arbejdsgruppens anbefalinger

Anbefalinger om anven-
delse af eksisterende regi-
stre:
• Opbyg en database
• En mulig metode til etablering

af en butiksdatabase ( Butiks-
navn og adresse)

• En mulig metode til etablering
af arealdatabase (Butiksarealer)

• En mulig metode til etablering
af en omsætningsdatabase

• Tænk i GIS

Anbefalinger om  tilpasning
og justering af registre:
CVR-data
Det anbefales, at der udarbejdes en
vejledning i bestilling af adresse-
oplysninger på virksomheder med
detailhandel fra CVR. Vejledningen
bør indeholde råd om, hvilke bran-
cher i DB 93 der typisk indeholder
detailhandelsbutikker.

Det anbefales desuden, at der
udarbejdes anvisninger på hvordan
der kan ske frasortering af firmaer
uden butik, da dette ikke kan ske
på baggrund af oplysninger i CVR

Standardinddeling af DB93
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
udarbejdes et forslag til standard-
inddeling af DB93 i henholdsvis
dagligvarebutikker og udvalgsva-

rebutikker samt en eventuel inddeling
af udvalgsvarebutikker i butikker
med beklædning, boligtilbehør og an-
dre udvalgsvarer.

Standardinddelingen giver plan-
lægningsmyndighederne mulighed
for at bestille og anvende branche-
data på en ensartet måde.

Entydige butiksadresser
Arbejdsgruppen anbefaler, at etable-
ringen af adressefællesskabet mellem
CVR og BBR sættes i værk, når den
kommende BBR-lov er vedtaget,
med henblik på at etablere entydige
adresser på butikkers faktiske og fy-
siske beliggenhed og adgang.

Butiksdata i BBR
Arbejdsgruppen anbefaler, at kom-
munerne i det nye BBR
• opretter alle butikker som er-

hvervs- eller brugsenheder
• tildeler butikkerne en entydig

adgangsadresse,
• tildeler butikkerne BBR-anven-

delseskode (butik til detailhandel)
• tildeler butikkerne arealer, så area-

ler kan opgøres i overensstem-
melse med planloven.

Arbejdsgruppen anbefaler endvidere,
at butikker hurtigst muligt indberettes
som erhvervs- eller brugsenheder i
det nye BBR, bl.a. med henblik på at

undgå vedligeholdelse af enkeltstå-
ende detailhandelsregistre.

Ajourføring af data i BBR
Arbejdsgruppen anbefaler, at vur-
deringsmyndighedernes ajourføring
og indsamling af data til Begrun-
delsesregistret koordineres med op-
bygning af detailhandelsdata i det
nye BBR.

Bedre omsætningsoplysninger
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
udvikles metoder, så omsætnings-
data, der dækker alle butikker i
fleksible geografiske områder, kan
beregnes og leveres som pakkeløs-
ning af Danmarks Statistik.

Bedre forbrugsoplysninger
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
udvikles en standardopdeling af
varegrupperne, som forbrugerun-
dersøgelsen fra Danmarks Statistik
baserer sig på. Opdelingen skal
modsvare standardopdelingen af
DB93 på hovedbutikstyper.

Evaluering
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
laves en evaluering af amter og
kommuners erfaring, når data-
grundlaget for den første planlæg-
ningsrunde er tilvejebragt.
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En kommuneplan består af en hoved-
struktur for kommunen og rammer for
indholdet af lokalplaner for de enkelte
dele af kommunen.

Hovedstrukturen indeholder de overord-
nede mål for udvikling og arealanven-
delse i kommunen, herunder udbygning
med boliger og arbejdspladser, trafik-
betjening, serviceforsyning og rekreative
områder.

Rammerne fastsættes med hensyn til bl.a.
fordeling af bebyggelse efter art og
anvendelse, bevaring og byfornyelse, for-
syning med offentlig og privat service,
institutioner og tekniske anlæg samt tra-
fikbetjening.

I kommuneplanens hovedstrukturdel fast-
sættes den kommunale centerstruktur. I
rammedelen udlægges arealer til butiks-
formål, og der fastsættes bestemmelser
om, hvor meget butiksbyggeri der yderli-
gere kan planlægges for, samt bestemmel-
ser om maksimale butiksstørrelser.

Øverste illustration: Uddrag fra debat-
oplæg om kommuneplanen i Nørre Djurs
Kommune, der viser butikkernes belig-
genhed i forhold til den planlagte center-
struktur.

Glæsborg er udpeget til kommunecenter.
Bønnerup Strand, Fjellerup, Ørum,
Voldby og Gjerrild er udpeget til lokal-
centre.

Nederste illustration: Uddrag fra debat-
oplæg om kommuneplanen i Grenå Kom-
mune. Kommunen ønsker debat om en
udvidelse af centerområdet til at omfatte
„Slagterigrunden“.
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Interviewundersøgelse
Udvalget har ønsket at få et overblik
over, hvilke ønsker amter og kommu-
ner har til data i forbindelse med de-
tailhandelsplanlægningen. Herudover
ønsker udvalget at drage nytte af de
erfaringer, som amter og kommuner
har gjort med indsamling af data til
detailhandelsplanlægningen.

Der er derfor gennemført en inter-
viewanalyse med alle amter og
mindst én kommune i hvert amt.
Hvor der har været konsulent tilknyt-
tet, er også konsulenten blevet kon-
taktet. Interviewundersøgelsen blev
gennemført i august 1998.

Dataønsker
Undersøgelsen viser, at amter og
kommuner har behov for stort set
samme typer af data.

Hvor arbejdet var i gang eller
overstået, har amt og kommuner sam-
arbejdet og gennemført dataindsam-
lingen som et fællesprojekt.

Der udarbejdes databaser over
butiksbestanden. Til hver butik knyt-
tes oplysninger om navn, adresse,
hovedbutikstype, branche, bruttoeta-
geareal og omsætning.

Nogle amter og kommuner ind-
samler desuden oplysninger om bu-
tikkernes attraktionsværdi, kæde-
tilknytning, profiltype og udvidelses-
muligheder.

Der laves stort set ikke oplands-
analyser ved interview af forbrugere
eller butiksindehavere. Forbruget
vurderes i fastlagte oplande med hen-
blik på opgørelse af lokalkøbsandele.

De fleste ønsker butiksdata for den
enkelte butik frem for summerede

data for planlægningsområder, da
planlægningsområder kan ændre sig.

Registrene vælges fra
I de fleste tilfælde gennemføres data-
indsamlingen næsten uden brug af
offentlige registre. I stedet anvendes
besigtigelse, spørgeskemaer mv.

Der sker et aktivt fravalg af regi-
stre. Registeranvendelsen er stort set
begrænset til vejvisere som støtte til
at finde alle butikker under besigti-
gelsen eller ved  udsendelse af spør-
geskemaer.

Kun i tre amter er dataindsamlin-
gen i væsentlig grad baseret på brug
af offentlige registre. Men de har så
brugt betydelige ressourcer på at be-
arbejde dataene fra registrene for at
gøre dem anvendelige.

Alle uanset indsamlingsmetode si-

Viborg 
Amt

Ringkøbing Amt

Ribe Amt

Sønderjyl-
lands Amt

Århus Amt

Fyns Amt

Frederiksborg Amt

Roskilde Amt

Storstrøms
 Amt

Vestsjæl-
lands Amt

Københavns Amt

Bornholms Amt

Nordjyllands
 Amt

Amter der er påbegyndt registrering 
af detailhandel, august 1998

Registreringen
færdig

Registreringen
igang

Registreringen
ikke startet

Vejle Amt

• Er registreringsarbejdet igang eller
afsluttet?

• Hvilke oplysninger indsamles og på
hvilket niveau?

• Hvilke planlægningsproblemer skal
belyses?

• Hvilke metoder anvendes?

• Hvilke registre anvendes?

• Hvad er erfaringerne?

• Hvilket kortgrundlag bruges?

• Anvendes GIS?

• Hvor stort er ressourceforbruget?

• Ideer til forbedringer af de nuvæ-
rende registre?

• Hvordan opbevares dataene?

• Hvordan ajourføres dataene?

• Bruges der konsulentbistand?

• Løses opgaven i samarbejde med an-
dre?

Amternes og kommunernes erfaringer

Interviewundersøgelsens spørgsmål
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ger samstemmende, at de eksiste-
rende registre ikke kan levere de øn-
skede data, og at de er usikre på kva-
liteten af oplysningerne i nogle regi-
stre.

Kortlægningen indebærer omfat-
tende manuel arbejdsindsats uanset
om dataindsamlingen foregår ved be-
sigtigelse, spørgeskemaer eller ved
registerbrug.

Der er stor enighed i amterne og
kommunerne om, at indsamling, op-
bevaring og opfølgning af informa-
tioner til detailhandelsplanlægning
ville være mindre omstændelig og
mindre ressourcekrævende, hvis de
eksisterende registre kunne levere de
ønskede oplysninger.

Registre i dag
 Alle adspurgte amter og kommuner
har gjort sig overvejelser om mulig-
hederne for at bruge de forskellige
registre og peger på muligheder og
barrierer.

Det Centrale Erhvervsregister
Det Centrale Erhvervsregister (CER)
kan bruges til at danne en liste med
navn, adresse, branche og identifika-
tionsdata (SE-nr. mv.) på butikkerne.

Der peges på flere problemer med
brug af CER til detailhandelsplan-
lægning.
• Der mangler adresser på flere bu-

tikker.
• CER-adressen er i flere tilfælde

ejerens hjemadresse i stedet for
adressen på butikslokalet.

• Mange små hjemmesalgsbutikker
uden planlægningsmæssig betyd-
ning kan ikke sorteres fra maski-
nelt.

• De opgivne butiksnavne kan være
forskellige fra de virkelige butiks-
navne, og der er usikkerhed om
branchekoderne.

Det er derfor nødvendigt at supplere
oplysninger fra CER med andre regi-
stre, besigtigelse mv. og det er ofte en
tids- og ressourcekrævende proces.

Bygnings- og boligregistret
Bygnings- og boligregistret (BBR)
indeholder oplysninger om bygnings-
arealer og anvendelsen af bygninger.

Der peges på flere problemer med
brug af BBR til detailhandelsplan-
lægning:
• Det fremgår ikke om et erhvervs-

areal er butik eller et andet erhverv.
• Erhvervsarealer er ikke altid en-

hedsopdelt.
• BBR kan ikke relatere kælder-

arealer til butiksenheder.
• Kvaliteten af dataene er ukendt.

Samkøring af BBR og CER
Et amt har krydset adressedatabasen
fra CER med arealoplysningerne i
BBR for at afgrænse de erhvervs-
arealer i BBR, som er butik. Sam-
kørslen viste, at
• Adresserne i CER og BBR passer

ikke altid sammen.
• Det er umuligt at få opgivet enty-

dige arealer til en stor del af butik-
kerne.

Oversigt over ønsker til data, hvor enten amtet eller
kommunen er igang med registreringsarbejdet, august ‘98

Nordjyllands amt
Hjørring kommune

Viborg amt
Thisted kommune

Ringkøbing amt 
Herning kommune

Vejle amt 
Kolding kommune

Hovedstadsområdet

Ribe amt 
Esbjerg kommune

Århus amt
Randers kommune
Hinnerup kommune

Adresser Butikstyper
Bruttoetage-

areal
Omsætning Forbrug Opland

Konsulent
amt/kommune

Benyttes
off. registre

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Lokalcenter-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Lokalcenter-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Lokalcenter-
niveau

Lokalcenter-
niveau

Lokalcenter-
niveau

Lokalcenter-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

Butiks-
niveau

NejJa

GIS
amt/kommune

Uvist



Detailhandelsdata 14

Derfor måtte man også udsende spør-
geskemaer, gennemføre besigtigelse
og benytte kommunernes lokalkend-
skab.

Begrundelsesregistret
Vurderingsmyndighedernes Begrun-
delsesregister er blevet brugt af et en-
kelt amt. Registret bygger på BBR-
oplysninger, men har den fordel, at
det opdeler anvendelsen på bl.a. “Bu-
tik og restaurant”, og at datakvalite-
ten generelt er bedre.

Momsstatistikken
Momsstatistikken indeholder omsæt-
ningstal. Amter og kommuner peger
på, at Momsstatistikken ikke kan gi-
ve omsætningen på en lang række
butikker, idet statistikken ikke inde-
holder omsætningsoplysninger for de
enkelte butikker, der ejes af samme
juridiske person, fx de mange butik-
ker der indgår i kapitalkæder (FDB,
Dansk Supermarked, BR-legetøj,
Hennes og Mauritz m. fl.). Det er
heller ikke muligt at få opdelt omsæt-
ningen i butikker, der forhandler flere
varegrupper. Momsstatistikken kan
derfor ikke stå alene men må supple-
res med andre indsamlingsmetoder.

Barrierer
Barriererne for at anvende registre er:
• At det virker som en kompliceret

og usikker løsning.
• At det er  svært at få rådgivning

om bestilling af de rigtige data og
på den rigtige måde.

• At der er usikkerhed om kvaliteten
af dataene.

• At samkøring af registre kun kan
ske efter manuelle justeringer af
oplysningerne.

• At en manuel indsamling ved be-
sigtigelse af alle butikker er enkel
og afprøvet.

Opbevaring og ajourføring
De fleste lægger de indsamlede data
ind på regneark med henblik på vide-
rebehandling i et Geografisk Infor-
mations System (GIS). Brugerne af
GIS fremhæver, at GIS giver gode
muligheder for analyser og præsenta-
tion af data.

Der er gjort meget få overvejelser
om, hvordan dataene skal ajourføres
til brug for den videre planlægning.

Løsningsforslag
Ingen amter eller kommuner har
samlede løsningsforslag til forbed-

ring af registrene, men en del nøgle-
ord går igen. Der er ønske om:
• Mere entydighed mellem de for-

skellige registre specielt adresse-
oplysninger.

• At kun få registre inddrages i
registreringsarbejdet.

• At oplysningerne i registerene skal
være lettere at knytte sammen.

• En bedre kobling med GIS.

Samlet vurdering
De offentlige registre indeholder
mange af de data, som amterne og
kommunerne ønsker, men dataene
kan ikke trækkes ud af registrene, så
de kan opfylde behovet i detailhan-
delsplanlægningen, uden at der skal
lægges betydelige ressourcer i at rette
op på fejl og på at indsamle mang-
lende data.

De fleste vælger derfor manuel da-
taindsamling. Det er ressourcekræv-
ende, og man skal stort set starte for-
fra, hver gang dataene ønskes
opdateret.

Der er et stort ønske om, at de cen-
trale offentlige registre bliver anven-
delige, sådan, at det fremover bliver
enkelt at følge udviklingen og at op-
stille sit planlægningsgrundlag.

Adresser

• Der mangler adresser på flere butik-
ker.

• CER-adressen er i flere tilfælde eje-
rens hjemadresse i stedet for adres-
sen på butikslokalet.

• Mange små hjemmesalgsbutikker
uden planlægningsmæssig betyd-
ning kan ikke sorteres fra maskinelt.

• De opgivne butiksnavne kan være
forskellige fra de virkelige butiks-
navne, og der er usikkerhed om
branchekoderne.

Bruttoetageareal

• Erhvervsarealer er ikke altid en-
hedsopdelt.

• I BBR fremgår det ikke om et er-
hvervsareal er butik eller et andet
erhverv.

• BBR kan ikke relatere arealer på
kælderarealer til butiksenheder.

• Kvaliteten af dataene i BBR er
ukendt.

• Adresserne i CER og BBR passer
ikke altid sammen.

Omsætning

• Momsstatistikken indeholder ikke
omsætningen på de enkelte butikker
i kædesamarbejde, som ejes af en
juridisk person.

• I momsstatistikken er det ikke mu-
ligt at få omsætningen for en enkelt
varegruppe fra en butik der forhand-
ler flere varegrupper.

• Hvis omsætningen ønskes oplyst på
et detaljeret brancheniveau eller i
små geografiske områder, så falder
flere butikker fra pga. diskretions-
kravene i Momsstatistikken.

Barrierer som amter og kommuner oplever ved brug af registre til detailhandelsplanlægning
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Undersøgelsens resultat
Undersøgelsen af amternes og kom-
munernes dataindsamling viste, at al-
le ønsker oplysninger om butiksnavn
og adresse, butikstyper og brancher,
bruttoetageareal og omsætning. Der
er herudover ønske om oplysninger
om forbrug inden for fastlagte op-
lande.

De data, der kan knyttes til butik-
kerne (navn, butikstype og branche,
bruttoetageareal og omsætning) øn-
sker de fleste registreret på den en-
kelte butik. Uanset at omsætningen er
registreret for hver enkelt butik, får
de fleste omsætningsoplysninger fra
konsulenten på lokalcenterniveau.

Det kan konstateres, at der stort set
er sammenfaldende ønsker om de
grundlæggende data, men at der også
er variation i ønskerne, når det gæl-
der de mere specialiserede data.

Butiksadresse
Det er butiksenhedens beliggenheds-
adresse, der er relevant for planlæg-
ning efter planlovens regler.

Planlovens opdeling af butikstyper
Planloven regulerer funktionelle for-
hold, herunder beliggenhed, omfang
og anvendelse.

I planlægningen kan sondres mel-
lem detail- og engrosforretninger og
mellem dagligvare- og udvalgsvare-
forretninger, idet de forskellige

forretningstyper påvirker bymiljøet
forskelligt med hensyn til virkning
for andre byfunktioner og m.h.t. ud-
seende, trafikale forhold m.v.

Planloven indeholder ingen defini-
tion af detail- og engrosforretninger
eller dagligvare- og udvalgsvarebu-
tik. En vurdering af om en virksom-
hed hører under den ene eller den an-
den forretningstype afhænger af en
konkret bedømmelse, der foretages af
kommunen i forbindelse med
byggesagsbehandling.

Naturklagenævnet har ikke truffet
afgørelser, der kan bruges til en gene-
rel sondring mellem detail- og en-
grosforretninger eller mellem daglig-
varebutikker og udvalgsvarebutikker.

Der synes at være enighed i detail-
handelsbranchen om, at engroshan-
del omfatter virksomheder, der vide-
resælger produkter til detailhandelen,
til andre engrosvirksomheder, til
fremstillingsvirksomheder og til pro-
fessionelle brugere som håndværke-
re, offentlige brugere m.v. Engros-
handel omfatter både dagligvarer og
udvalgsvarer samt handel med rå- og
halvfabrikata.

Detailhandel omfatter virksomhe-
der, der fungerer som sælger af varer
til slutbrugere.

Der synes ligeledes at være enig-
hed om, at dagligvarebutikker omfat-
ter virksomheder, der sælger produk-
ter, der indgår i husholdningernes
daglige brug. Udvalgsvarebutikker er
virksomheder, der sælger langvarige
forbrugsgoder.

Udvalgsvarer i lov om butikstid
Ifølge Lov om butikstid er udvalgs-
varer varer, der bliver ved med at ek-
sistere samtidig med brugen, og som
først går til grunde efter en nedslid-
ning over en længere periode, det vil
sige langvarige forbrugsgoder som fx
hårde hvidevarer, elektronikvarer,
tekstiler og møbler.

Emner der undersøges

• Butikstyper og butiksadresser
• Bruttoetageareal
• Omsætning
• Forbrug
• Opland

Data og definitioner

En entydig digital adresse består af en
kommunekode, vejkode, husnummer og
eventuelt et adressebogstav, etagebetegn-
else og sidebetegnelse.

15
13

17A
17B

St.tv St.th

1.tv. 1.th

2.tv. 2.th.

5081 Paradisæblevej

2405081015

Komm. Vejkode Husnr.

24050810131TV

Komm. Vejkode Husnr.

2405081017B

Komm. Vejkode Husnr.
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Planlovens definition af butikkernes
bruttoetageareal omfatter salgs-, admi-
nistrations-, lagerarealer mv. Arealer i
kældre tælles med.

Brancher og ejerforhold
Butikkerne deles normalt op i daglig-
vare- og udvalgsvarebutikker.

 Udvalgsvarebutikkerne deles end-
videre ofte op i butikker med beklæd-
ning, boligudstyr eller andre udvalgs-
varebutikker. Opdelingen i butiksty-
per kan tage udgangspunkt i Dan-
marks Statistiks brancheopdeling
(DB93).

Butikkernes tilknytning til fx ka-
pitalkæder og frivillige kæder kan
også være væsentlige oplysninger i
planlægningen.

Særligt pladskrævende varegrupper
Til planlovens hovedregel om, at are-
aler til butiksformål skal udlægges i
den centrale del af en by, er der knyt-
tet en undtagelse, idet der uden for
den centrale del af byen bl.a. kan ud-
lægges areal til butikker, der alene
forhandler særligt pladskrævende va-
rer. Undtagelsesbestemmelsen er ret-
tet mod varegrupper som fx tømmer,
større bygningsmaterialer og biler.

Bruttoetageareal til butiksformål
Ifølge planloven sker beregningen af
bruttoetagearealet til butiksformål ef-
ter Bygningsreglementets bestem-
melser om beregning af bebyggelsens
etageareal, idet kælderarealer tæller
med uanset Bygningsreglementets
bestemmelser.

Det fremgår endvidere, at ved
bruttoetagearealet forstås samtlige
arealer til butiksformål. Det vil sige
salgsarealer, lager, overdækket vare-
gård, interne adgangsarealer, perso-
nalerum, cafeteria m.v.

Som grundlag for planlægningen
er der brug for at få det samlede brut-
toetageareal i en by, en bydel eller et
butikscenter, og for at få arealet delt
op på butikker og hovedbutikstyper.
Butikkernes fordeling på forskellige
størrelser er også et vigtigt grundlag
for at fastsætte maksimale butiks-
størrelser.

Omsætning og forbrug
Omsætnings- og forbrugsoplysninger
er et godt mål for de enkelte byers,
bydeles, butiksgaders og butiks-
centres aktuelle styrke i forhold til

befolkningsgrundlaget og er derfor et
vigtigt redskab i planlægningen af
detailhandelsstrukturen.

Det er ønskeligt for amter og kom-
muner, at få omsætningen opdelt på
hovedbutikstyper og på byer, bydele
og butikscentre. Det kan være en for-
del at kende omsætningen i de meget
store butikker og at kende fordelin-
gen af butikker med stor og lille om-
sætning.

Der er ønsker om at kende forbru-
gets fordeling på hovedbutikstyper
og den geografiske fordeling på kom-
muner, lokalcenterområder eller byer
og bydele.

Det er ønskeligt med omsætnings-
og forbrugsoplysninger, der kan sam-
menlignes med henblik på at angive
lokalkøbsandele som forholdet mel-
lem omsætning og forbrug.

Opland
Region- og kommuneplanernes
detailhandelsstruktur bygger på øn-
skede oplande ud fra planlægnings-
mæssige målsætninger. Oplandet bru-
ges til at beskrive centrenes styrker
og rækkevidde

• Administration

• Kantine

• Salgsareal

• Lager
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Registermyndighed
Danmarks Statistik administrerer Det
Centrale Erhvervsregister (CER).

CER omfatter alle juridiske enhe-
der (firmaer) og arbejdssteder i Dan-
mark, herunder alle private momsre-
gistrerede firmaer, og alle arbejdsste-
der med  beskæftigelse.

Dataindhold
For hvert firma eller arbejdssted in-
deholder CER bl.a. følgende oplys-
ninger:
• SE-nummer
• Start- og ændringsdato
• Firmanavn og adresse
• Branchekoder for hoved- og evt.

biaktiviteter
• Ejerform
• Arbejdsgiverstatus
• Antal ansatte (angivet i størrelses-

grupper)

Ajourføringspraksis
Ugentlige dataoverførelser fra Told-
og Skattemyndighedernes (T&S) re-
gistre udgør den væsentligste kilde til
oprettelse, ajourføring og ophør af
enhederne i CER, og herunder
adresse- og branchedata. Dataene
stammer fra T&S forskellige former
for kontakt med virksomhederne.

Oplysningerne fra T&S kontrolleres i
et vist omfang manuelt, bl.a. via sup-
plerende kontakt til virksomhederne.

Arbejdsstederne oprettes og ajour-
føres desuden på baggrund af en årlig
spørgeskemaundersøgelse om firma-
ernes filialer samt ud fra firmaernes
ATP-indbetalinger.

Herudover ajourføres CER på bag-
grund af Danmarks Statistiks kontakt
til virksomhederne i forbindelse med
statistikproduktionen og på baggrund
af CER’s egne kvalitetsundersøgel-
ser, som især vedrører branche- og
adressedata.

Relation til andre registre
CER indeholder identifikations-
oplysninger i form af SE-nummer,
arbejdsstedsnummer, husnummer,
bogstav, sidebetegnelse, etage-
nummer, vejnavn, vejnummer, post-
nummer, postdistrikt, kommune-
nummer og kommunenavn samt tele-
fonnummer (kun på arbejdsgiver).

Adresseoplysningerne stammer
som hovedregel fra ejerens oplysnin-
ger ved momsregistreringen eller
eventuelt ved flyttemeddelelse, og
medtages dermed via de ugentlige
opdateringer.

I en del tilfælde er de detaljerede
adresseoplysninger om sidebetegnel-
se og etagenummer ikke registreret.

 Nogle få firmaer er registreret på
ejerens hjemmeadresse selv om bu-
tikken ligger et andet sted.

Firmaer kan have en anden adresse
i et andet register.

Firmanavnet kan være et selskabs-
navn, der ikke svarer til det navn,
som firmaet anvender  udadtil.

Omsætningsstatistikken produce-
res på baggrund af omsætnings-
oplysningerne i CER.

Adresserne i CER valideres i for-
hold CPR’s vejregister og ikke i for-
hold til BBR. Derfor kan der opstå
problemer, når CER samkøres med
BBR og andre registre, da der ikke er
fuld overensstemmelse mellem regis-
trenes adresser.

Tilgængelighed
Der er stor fleksibilitet med hensyn
til at udtrække data fra CER. Man
kan udtrække alle firmaer og arbejds-
steder inden for bestemte brancher i
geografiske områder.

Det kan være lidt vanskeligt for
kommuner og amter, at overskue,
præcist, hvilke brancher der er behov

Det Centrale Erhvervsregister (CER)

Muligheder og barrierer ved udtræk fra det Centrale Erhvervs Register (CER). Butikkerne og tallene er fiktive.

Byens Radio
Firmaet af 1925
Data Hansen
Skohornet

V/Claus Jensen 
V/Ib Hansen
V/Per Hansen
V/Marie Bødker

Eriksvej 4
Lindevej 12
Pipvej 24
Strøget 2

9999
9999
9999
9999

Bykøbing
Bykøbing
Bykøbing
Bykøbing

10
21
10
10

1
0
1
1

11223344
44332211
22334411
33441122

461
461
461
461

Eriksvej 4 er hjemadressen for Claus Jensen og ikke adressen på Byens Radio.
Lindevej 12 er hovedkontoret for Ib Hansens butikker.
Skohornet er flyttet og har ikke længere adresse på Strøget 2. 
Flytningen er ikke ajourført i CER.

Firmaet af 1925 dækker over en række 
cykelbutikker med forskellige butiksnavne.
Data Hansen er en hjemmesalgsbutik.

Navnet og ejeren
af den momsreg-
istrede virksomhed

Adressen, postnum-
meret og postdistrik-
tet på virksomheden

Ejerkode, f.eks. 
10 = Enkeltmands-
virksomhed

Enhedskode, f.eks. 1 = Juri-
disk enhed uden særskilt re-
gistrerede lokale arbejdssteder

Barriere

Forklaring

Udtræk 
fra CER

Stamregister for 
Erhvervsdrivende

Navn 1. del Navn 2. del Gade-
navn

Post-
num.

Post-
distrikt

Ejer-
kode

Enheds-
kode

SE-nummer Kommune-
kode
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for ud over hovedgruppe 52, som er
den overordnede kode for detailhan-
del. Der kan fx være brug for at ud-
vide hovedgruppe 52 med servicesta-
tioner, der har kiosk, elinstallatører,
der sælger el-udstyr, og bagerier.
Danmarks Statistik kan hjælpe med
at udvælge brancher, og det er muligt
at foretage prøvekørsler inden ende-
lig bestilling.

Leveringstid på data fra CER be-
grænser sig normalt til få dage. Pri-
sen for udtræk fra CER er 2,20 kr. pr.
adresse plus et startgebyr på 1000 kr.

Muligheder
Den væsentligste fordel ved at hente
data om butiksbestanden fra CER er:
• At alle firmaerne vil være registre-

ret i CER.
• At CER indeholder de bedst til-

gængelige branchedata.
• At CER giver stor sikkerhed for, at

alle butikker er med.
• At CER indeholder de nødvendige

identifikationsoplysninger.

I CER er butikkerne branchekodet
ud fra den aktivitet, der bidrager mest
til værditilvæksten. Det sker i hen-
hold til klassifikationssystemet
Dansk Branchekode 1993, 2. udg.

(DB93), som er en dansk underopde-
ling af de internationale standarder
ISIC og NACE.

Branchekodning foretages i forbin-
delse med momsregistreringen på
baggrund af oplysninger fra de virk-
somhedsdrivende. Branchekoderne
ajourføres af Told og Skat og Dan-
marks Statistik. Danmarks Statistik
er ansvarlig for branchekodningen.

Barrierer
Barriererne for brug af data fra CER
til detailhandelsplanlægning kan de-
les op i tre hovedtyper:
1. CER er primært oprettet med hen-
syn på statistik og ikke til planlæg-
ning. Derfor kan man ikke trække
nøjagtigt de oplysninger ud, der ide-
elt er brug for. Butiksnavn og adresse
svarer ikke altid til beliggenheds-
adressen. Udtræk fra CER omfatter
desuden også hjemmesalgsbutikker,
som ikke er planlægningsmæssigt re-
levante. På grund af Registerlovens
fortrolighedskrav kan omsætnings-
mæssigt ubetydelige butikker ikke
frasorteres ved at sætte en nedre
grænse for omsætningen.
2. Der er på grund af forskellige fejl-
kilder en række virksomheder, der er
registreret med en ukorrekt bran-

chekode i CER. En stikprøvebaseret
undersøgelse af kvaliteten af
branchekoderne for hovedaktiviteten
gennemført i 1997-98 viste, at ca.
12% af branchekoderne i CER er
ukorrekte på det mest detaljerede ni-
veau (blandt 810 forskellige bran-
cher). På et aggregeret niveau, der
kan anvendes til planlægningsformål,
er denne fejlprocent væsentligt la-
vere. Det skyldes, at mange fejl fin-
des indenfor beslægtede brancher.
Branchekoder for biaktiviteter ajour-
føres ikke systematisk. Det må dog
vurderes, at der ikke findes andre kil-
der, der har bedre branchedata end
CER.
3. Adresserne i CER er ikke altid
sammenfaldende med adresserne i
andre registre. Derfor giver samkø-
ring af CER med andre registre pro-
blemer.

Problemerne kan løses ved at sam-
menligne navne og adresser i udtræk
fra CER med data fra andre kilder,
som fx telefonbogen, ved at inddrage
personer med lokalkendskab eller
ved besigtigelse, men det vil kræve
betydelige manuelle ressourcer.

2345
3622
4532
1134

  4
12
24
  2

Th.
527300
527410
524865
524310

Reperation af ure
Cykelreperationsværksteder
Detailhandel med PC'er
Skotøjsforretning

970514
880921
870202
940830

0
0
0
0

5121
5121
5121
5121

Bykøbing
Bykøbing
Bykøbing
Bykøbing

A
C

Byens Radio er placeret på 
Eriksvej 4, men informationer om 
bogstav og sidebetegnelse mangler
 

Byens Radio er opført under den forkerte hovedbranche. Årsagen hertil er, at 
Claus Jensen på et tidligere tidspunkt har repareret ure som hovederhverv.
Firmaet af 1925 er registreret under den forkerte hovedbranche. I stedet 
for cykelreperationsværksted skal det være cykel- og knallertforretning  

Nærmere specifikation af 
virksomhedens adresse

Momsregistreringstids-
punktet af virksomheden 

Sognet hvor virk-
somheden ligger

Afmeldelse af
virksomhedenBrancheoplysninger

Vej-
kode

Hus-
num.

Bog-
stav

Dør Hoved-
branche

Branchetekst Reg.
dato

Afmeld-
else

Sogne-
kode

Sogne-
navn
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521; Detailhandel fra ikke-speciali-
serede forretninger

52.11.10; Kolonialhandel
52.11.20; Døgnkiosker
52.11.30; Supermarkeder
52.12.10; Varehuse
52.12.20; Stormagasiner

522; Detailhandel med nærings- og
nydelsesmidler fra specialfor-
retninger

52.21.00; Frugt- og grøntforretninger
52.22.00; Slagter- og viktualieforretninger
52.23.00; Fisk- og vildtforretninger
52.24.10; Brødudsalg
52.24.20; Chokolade- og konfekture-

forretninger
52.25.00; Vinforretninger
52.26.00; Tobaks- og vinforretninger
52.27.10; Osteforretninger
52.27.30; Helsekostforretninger
52.27.90; Detailhandel med nærings- og

nydelsesmidler fra specialforret-
ninger i øvrigt

523; Detailhandel med farmaceutiske
og medicinske artikler, kosmetik
og toiletartikler

52.31.00; Apoteker
52.32.00; Detailhandel med medicinske og

ortopædiske artikler
52.33.10; Parfumerier
52.33.20; Materialister

524; Anden detailhandel med nye
varer fra specialforretninger

52.41.00; Detailhandel med kjolestoffer,
garn, broderier mv.

52.42.10; Dametøjsforretninger
52.42.20; Herretøjsforretninger
52.42.30; Herre- og dametøjsforretninger

(blandet)
52.42.40; Babyudstyrs- og børnetøjs-

forretninger

52.43.10; Skotøjsforretninger
52.43.20; Lædervareforretninger
52.44.10; Møbelforretninger
52.44.20; Tæppeforretninger
52.44.30; Boligtekstilforretninger
52.44.40; Detailhandel udelukkende med

køkkenudstyr, glas og porcelæn
52.44.50; Detailhandel med belysningsartikler
52.45.10; Detailhandel med elektriske hus-

holdningsmaskiner og -apparater
52.45.20; Radio- og tv-forretninger
52.45.30; Pladeforretninger
52.45.40; Forhandlere af musikinstrumenter
52.46.10; Isenkramforretninger
52.46.20; Byggemarkeder
52.46.30; Farve- og tapetforretninger
52.47.00; Bog- og papirhandlere
52.48.05; Urmagerforretninger
52.48.10; Urmager- og guldsmedeforretninger
52.48.15; Guldsmede- og juvelerforretninger
52.48.20; Specialoptikere
52.48.25; Fotoforretninger
52.48.30; Forhandlere af gaveartikler og

brugskunst (gaveboder)
52.48.35; Kunsthandel og gallerivirksomhed
52.48.40; Frimærke- og møntforretninger
52.48.45; Sportsforretninger
52.48.50; Detailhandel med legetøj og spil
52.48.55; Forhandlere af lystbåde og udstyr

hertil
52.48.60; Cykel- og knallertforretninger
52.48.65; Detailhandel med pc’er, kontorma-

skiner og standardsoftware
52.48.70; Detailhandel med

telekommunikationsudstyr
52.48.75; Blomsterforretninger
52.48.80; Planteforhandlere og havecentre
52.48.85; Dyrehandel
52.48.90; Forhandlere af fyringsolie og fast

brændsel til husholdningsbrug
52.48.95; Pornobutikker
52.48.99; Detailhandel med andre varer

Branchekoder for detailhandel fra DB93 - 52; Detailhandel undtagen med biler mv.
525; Detailhandel med brugte varer

fra forretninger
52.50.10; Bogantikvariater
5250.20; Antikvitetsforretninger
52.50.90; Andre forhandlere af brugte varer

526; Detailhandel bortset fra butiks-
handel

52.61.00; Detailhandel fra postordre-
forretninger

52.62.10; Frugt- og grøntstader
52.62.90; Anden detailhandel fra stade-

pladser og markeder
52.63.00; Anden detailhandel bortset fra bu-

tikshandel

527; Reparation af varer til person-
ligt brug eller husholdnings-
brug

52.71.00; Reparation af sko eller andre
lædervarer

52.72.10; Reparation af elektriske hushold-
ningsmaskiner og -apparater

52.72.20; Radio- og tv-reparations-
værksteder

52.73.00; Reparation af ure
52.74.10; Cykelreparationsværksteder
52.74.20; Låsesmede
52.74.90; Anden reparationsvirksomhed af

varer til personligt brug eller hus-
holdningsbrug

Eksempler på detailhandel der ikke hører
under branchekode 52
15.81.20; Bagerforretninger
45.31.00; Elektroinstallationsforretninger,

herunder elinstallatører
45.44.20; Glarmestre med butikshandel

samt glarmesterforretninger
50.10.20 Detailhandel med biler
50.30.20; Autoudstyrsforretninger
50.50.20; Servicestationer med kiosksalg
71.40.10; Udlejning af videobånd

Eksempel på branchekoder for detailhandel, fra DB93. Danmarks Statistiks branchekoder DB93 indeholder mange underopdelin-
ger, der gør det vanskeligt at overskue, hvilken underopdeling der er hensigtsmæssig i detailhandelsplanlægningen. Der er desuden
mange enheder, der opfattes som butik, som ikke er medtaget i 52, og omvendt er der enheder i 52, der ikke regnes for butik.
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Juridisk enhed:
Hannes Brillekæde
Gyvelvej 8
Århus

Produktionsenhed:
Hannes Brillekæde
Algade 6
Aalborg

Juridisk enhed:
Jensens Grønthandel
Vestergade 4
Århus 

Produktionsenhed:
Jensens Grønthandel
Vestergade 4
Århus 

Produktionsenhed:
Hannes Brillekæde
Østergade 16
Århus

Produktionsenhed:
Hannes Brillekæde
Nørregade 10
Vejle

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)

Eksempler på to forskellige virksomheder i CVR. CVR indeholder data for juridiske enheder og tilhørende produktionsenheder.

Formål
I 1996 blev det vedtaget ved lov, at
Det Centrale Erhvervsregister (CER)
skal erstattes af Det Centrale Virk-
somhedsregister (CVR).

CVR er ikke en modernisering af
det eksisterende CER, men et nyt
virksomhedsregistreringssystem. Pla-
nen er, at CVR erstatter CER i andet
halvår af 1999.

Formålet med etablering af CVR
er at forenkle og effektivisere virk-
somhedsregistreringen, bl.a. ved at
harmonisere og overføre de eksiste-
rende generelle virksomhedsregistres
grunddata til ét fælles register.

CVR skal være udgangspunkt for
offentlig virksomhedsregistrering i
Danmark på samme måde, som CPR
er det med hensyn til personoplysnin-
ger. Et helt centralt formål med CVR
er, at der skabes en helt entydig og
generelt anvendelig identifikation af

alle juridiske enheder i form af et
CVR-nummer og alle produktions-
enheder i form af et P-nummer.
Numrene vil gælde i hele enhedens
levetid. For hovedparten af de juridi-
ske enheder vil det nuværende SE-
nummer blive overført som CVR-
nummer.

Registermyndighed
Danmarks Statistik er ansvarlig for at
etablere og drive CVR.

Dataindhold
CVR bliver et administrativt register,
som alle offentlige myndigheder og
institutioner vil have pligt til at an-
vende til udøvelse af deres opgaver,
herunder planlægning.

CVR vil omfatte alle juridiske en-
heder (firmaer) og produktions-
enheder (arbejdssteder).

Grunddata for juridiske enheder er
bl.a.:
• CVR-nummer
• Virksomhedsform
• Start- og ophørsdato
• Virksomhedsnavn og adresse
• Branche og evt. bibrancher
• Antal ansatte (angivet i størrelses-

grupper)
• P-nummer for tilknyttede

produktionsenheder
• Telefonnummer

Grunddata for produktionsenheder er
bl.a.:
• P-nummer
• CVR-nummer for juridisk enhed
• Start- og ophørsdato
• Navn og adresse
• Branche og evt. bibrancher
• Antal ansatte (angivet i størrelses-

grupper)
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Det er butikkernes adresse, der er binde-
led mellem de registre der indeholder
data af betydning for detailhandels-
planlægning. Mange parter bidrager til
ajourføringen af beliggenhedsadresser.

Ajourføring
Data i CVR vil blive leveret og ajour-
ført on-line i samarbejde mellem
Told og Skattestyrelsen, Danmarks
Statistik, Erhvervs- og Selskabs-
styrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen
og Arbejdstilsynet, der er de såkaldte
„dataleverandører“ til CVR.

Oprettelse af en juridisk enhed
(virksomhed)  foretages af  Erhvervs-
og Selskabsstyrelsen,  Told- og Skat-
testyrelsens regionskontorer eller
Danmarks Statistik, alt afhængig af
hvilken virksomhedsform, der er tale
om.

For produktionsenheden forudsæt-
tes det som udgangspunkt, at adres-
sen er den samme som adressen for
den juridiske enhed. Ved registrerin-
gen af en juridisk enhed bliver der

således maskinelt dannet en produk-
tionsenhed i CVR med beliggenheds-
adresse på samme adresse som den
tilhørende juridiske enhed.

På et senere tidspunkt kan Dan-
marks Statistik, Arbejdsmarkedssty-
relsen eller Arbejdstilsynet, der i fæl-
lesskab har ansvar for at oprette,
ajourføre og nedlægge produktions-
enhederne, evt. rette beliggenheds-
adressen, hvis de pågældende institu-
tioner får kendskab til en anden og
mere korrekt beliggenhedsadresse for
produktionsenheden.

De kan ligeledes oprette yderligere
produktionsenheder til en juridisk en-
hed, hvis de får kendskab til enheder,
der ikke er registreret i CVR.

Ajourføringen vil foregå på føl-
gende måde:

• Danmarks Statistik vil ajourføre
produktionsenheder i forbindelse
med den årlige udsendelse af den
såkaldte „arbejdstedsfortegnelse“
til firmaer, der vides at have flere
produktionsenheder. Danmarks
Statistik vil også ajourføre produk-
tionsenheder, hvis man i forbindel-
se med statistikproduktionen eller
kvalitetsundersøgelser (de såkaldte
„brancheenqueter“) får kendskab
til mere korrekte beliggenhedsad-
resser.

• Arbejdsmarkedsstyrelsen vil a-
jourføre adresser for produktions-
enheder i  forbindelse med den lø-
bende allokering af arbejdskraft.

• Arbejdstilsynet vil ajourføre adres-
ser for produktionsenheder i for-

Virksomhed/
juridisk adresse

Erhvers- og Selskabsstyrelsen
Told og Skattestyrelsen
Danmarks Statistik

Dataleverandører til CVREnhedsniveau i CVR

Produktionsenhed

  Danmarks Statistik
• Kontakt i forbindelse med statistik
• Kvalitetsundersøgelse
• Manuel kontrol
• Forslag fra eksterne brugere
  
• Årlige arbejdsstedsfortegnelse

  Arbejdsmarkedsstyrelsen
• Formidling af arbejdskraft

  Arbejdstilsynet
• Tilsyn med arbejdsmiljø

fx amter og kommuner
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bindelse med den løbende gennem-
førelse af sine arbejdsmiljømæssige
kontrol- og tilsynsopgaver.

Med ajourføring fra ovennævnte
kilder, herunder administrative regi-
stre, forventes data om beliggenheds-
adresser for produktionsenheder i
CVR med tiden at blive af meget høj
kvalitet. Der kan dog ikke angives et
bestemt interval for ajourføring af en
given enhed, da ajourføring - i sagens
natur - kun finder sted, når dataleve-
randørerne har kontakt med enheder-
ne og i den forbindelse konstaterer en
ukorrekt beliggenhedsadresse.

CVR-administrationen vil gennem-
føre periodiske kvalitetsundersøgel-
ser, herunder måling af omfanget af
ukorrekte beliggenhedsadresser.

Det er besluttet, at der ved enhver
oprettelse og ajourføring af enheder i
CVR  foretages en validering af
adresseoplysningerne op mod CPR’s
vejregister, således at kommunekode,
vejkode, vejnavn, bynavn samt post-
nummer valideres direkte, medens
husnummer- og husnummerbogstav
kontrolleres for, om den ligger inden
for det husnummerinterval, som er
fastlagt i CPR’s vejregister.

Relation til andre registre
Med henblik på detailhandelsplan-
lægning er det centralt, at der i CVR
bliver mulighed for at skelne mellem
henholdsvis beliggenheds-, post- og
postboksadresse for produktions-
enheder. Det er endvidere centralt, at
beliggenhedsadressen i CVR bliver
fælles med beliggenhedsadressen i
BBR.

Det vil blive muligt for eksterne
brugere - fx amter og kommuner - at
indsende ajourføringsforslag til CVR,
fx vedrørende beliggenhedsadresser
for produktionsenheder, som detail-
handelsbutikker. Sådanne ajourfø-
ringsforslag vil fx kunne indsendes
via Internet.

Det kan med tiden give adresse-
data, der matcher BBR-adressen.

Tilgængelighed
Der vil blive stor fleksibilitet m.h.t.
at udtrække data fra CVR. Som noget
nyt vil det blive muligt at lave fore-
spørgsler i CVR via Internet.

Videregivelsesreglerne vil heller
ikke ændres væsentligt i forhold til
det nuværende CER, og data fra
CVR vil blive tilgængelige mod beta-
ling.

Muligheder
Med den løbende ajourføring af
adressedata fra forskellige kilder her-
under eksterne brugere forventes det,
at CVR med tiden kommer til at in-
deholde langt hovedparten af butik-
kernes (produktionsenhedernes) be-
liggenhedsadresser, og at data gene-
relt vil blive mere nøjagtige og aktu-
elle.

Forbedringerne betyder dermed, at
det bliver nemmere at fastlægge den
geografiske placering af butikkerne.

Barrierer
Der vil fortsat være et mindre antal
butikker, der er registreret under eje-
rens bopælsadresser og således kan
få en fejlagtig geografisk beliggen-
hed.

Etableringen af CVR vil endvidere
ikke gøre det muligt at frasortere
hjemmesalgsbutikker eller at løse
problemerne m.h.t. registrering af bu-
tikkernes forskellige aktiviteter.

Uanset at adresserne i CVR valide-
res i forhold til CPR vil der være et
ukendt antal enheder, hvis adresse i
CVR,  ikke matcher enhedens
adresse i BBR.

Yderligere information om CVR
fremgår af internetadressen
www.cvr.dk.
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Omsætning:

Omsætning:
Momsstatistikken

Udvalgsvarebutik

Udvalgsvarebutik

Dagligvarebutik

Udvalgsvarebutik

Dagligvarebutik

Fællesafregnede
butikker

...... kr.

...... kr.

Omsætning:

...... kr.

...... kr.

...... kr.

Andre kilder (fx Regnskabsstatistik mm.)

...... kr.

...... kr.

...... kr.

...... kr.

...... kr.

By og 
opland

Samlet omsætning

Registermyndighed
Told og Skat under Skatteministeriet
modtager indberetninger om skat og
moms. Indberetningerne omfatter
bl.a. alle momsregistrerede firmaers
omsætning.

Dataindhold
Momsstatistikken giver et totalbil-
lede af de fleste erhverv, idet stati-
stikken bygger på virksomheders lø-
bende afregning af moms til Told og
Skat. Den udarbejdes dels hvert kvar-
tal som en branchefordelt statistik for
byerhverv, dels som en årlig statistik,
hvor også landbrug, gartneri, skov-

Momsstatistikken

Momsstatistikken kan levere omsætningsoplysninger for en bydel, en by eller en kommune. Omsætningstallene fra Momsstatistikken skal sup-
pleres med omsætningstal for de fællesafregnede butikker, som fx kan skaffes fra Regnskabsstatistikken

brug og fiskeri indgår. Kvartalsstati-
stikken opdeles ikke på geografisk
niveau og er af foreløbig karakter.
Derimod kan årsstatistikken i høj
grad bruges til at belyse det lokale er-
hvervsliv.

Omsætningen indberettes til Told
og Skat af hver enkelt momsregistre-
ret firma. Firmaerne indberetter kun
for firmaet som helhed. Registret in-
deholder derfor ikke omsætningstal
for filialer i fællesafregnede butikker
(fx kædebutikker og butikker, hvor
én ejer har flere filialer).

Omsætningstal er særligt følsom-
me data. Derfor skal de normale di-

skretionshensyn overholdes, hvilket
betyder, at det kun er muligt at få op-
lyst omsætningen, når der mindst er 3
enheder. Herudover gælder det, at det
ikke må være muligt at identificerer
omsætningen for en virksomhed. Det
betyder, at det fx ikke er muligt at få
omsætningtallene for et område med
fire enheder, hvis der er en stor domi-
nerende enhed og tre små enheder.

Ajourføringspraksis
Omsætningstallene indberettes hvert
kvartal i forbindelse med firmaernes
indberetninger af skatteoplysninger.
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Den årlige statistik over de moms-
registrerede virksomheder offentlig-
gøres omkring et år efter tællingårets
udløb.

Relation til andre registre
Registret indeholder firmaernes SE-
numre samt CER´s adresseoplys-
ninger.

Tilgængelighed
Hidtidigt har Told og Skat kun udle-
veret data i et begrænset omfang,
men de er ikke afvisende overfor at
udlevere omsætningsdata til amterne
og kommunerne.

Omsætningstallene leveres nor-
malt af Danmarks Statistik, som kan
lave udtræk fra registret på grundlag
af en adresseliste med de nødvendige
identifikationsdata. Danmarks Stati-
stik kan lave prøvekørsler, hvor det
fx undersøges, hvor god dækningen
bliver med den valgte branchemæs-
sige og geografiske opdeling.

I forbindelse med registeringen af
detailhandlen i Nordjyllands Amt var
prisen for udtræk af omsætnings-

oplysninger hos Danmarks Statistik
15 kr. pr. butik. Udtrækket var på
kommuneniveau.

Branchetal for virksomhederne i
en kommune kan normalt leveres 1-2
uger efter, at bestillingen er modta-
get. Hovedtal for enkelte brancher vil
dog kunne leveres med dags varsel.
For skræddersyede opgaver er leve-
ringstiden derimod længere.

Muligheder
Danmarks Statistik kan udtrække
omsætningstal på grundlag af en
adressedatabase, som indeholder SE-
numre. Danmarks Statistik kan såle-
des udtrække omsætningstal på
grundlag af en bearbejdning af CER-
adresserne, hvor hjemmeadresser er
rettet til butiksadresser. På denne
måde er det muligt at placere omsæt-
ningen rigtigt i de ønskede geografi-
ske områder.

Momsregistret kan levere en stor
del af omsætningstallene. Proble-
merne med de fællesafregnede butik-
ker (kædebutikke mv), hvis omsæt-
ning ikke er med i udtrækket, kan

håndteres ved at Danmarks Statistik
leverer en liste, sådan at deres om-
sætning kan findes ved brug af andre
metoder (vurdering eller andre meto-
der).

Barrierer
Momsregistret leverer ét omsæt-
ningstal for hvert firma. Dette giver
anledning til forskellige problemer:
• Omsætningen fra de mange kæde-

butikker mangler. Når antallet af
kædebutikker er stigende, vil
Momsregistrets dækning være fal-
dende.

• Hvis man ønsker omsætningen i
butikker med blandede varegrup-
per opdelt, skal opdelingen foreta-
ges manuelt. Fx hører varehuse
normalt under dagligvarebutikker,
men deres salg af udvalgsvarer
kan have en betydelig andel af den
samlede omsætning.

• I firmaer, hvor detailhandel er
blandet med andre aktiviteter, skal
omsætningen fra de andre aktivite-
ter trækkes ud.
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Registermyndighed
Danmarks Statistik gennemfører un-
dersøgelser for detailhandelen med
det formål at få et hurtigt mål for ud-
viklingen i det private forbrug samt
omsætningsudviklingen i forskellige
brancher i detailhandelen.

Udviklingen for det private for-
brug er en væsentlig indikator for den
økonomiske konjunktur.

Dataindhold
Detailomsætningsindekset udarbej-
des på månedsbasis. Enheden er fag-
lige enheder, dvs. de enheder i fir-
maet, hvis aktivitet falder inden for
den samme branche. For store enhe-
der, der har detailhandelsforretninger
i forskellige brancher, sker en opde-
ling på analysenheder for hver af
brancherne.

Omsætningsoplysninger stammer
fra en stikprøve af detailhandelsvirk-
somheder med en årlig omsætning på
over 2,5 mio. kr.

Samtlige større detailhandelsvirk-
somheder med en omsætning over 20
mio. kr. indgår i stikprøven.

Variable, der indhentes, defineres
som virksomhedens momspligtige
salg.

Virksomhederne fordeler sin må-
nedlige omsætning inkl. moms på
salg til private (detailhandel) samt
salg til institutioner, erhvervsvirk-
somheder og til eksport.

Virksomheder indenfor ikke-spe-
cialiserede brancher, fx supermarke-
der, fordeler den månedlige omsæt-
ning på fødevarer, beklædning samt
andre forbrugsvarer.

Undersøgelsen indeholder værdi-
og mængdeindeks samt sæsonkor-
rigering af mængdeindeks for detail-
omsætningen fordelt på brancher.

Omsætning er fordelt på detailhan-
delens brancher ifølge Dansk Bran-
chekode 1993 (DB93). Der anvendes
en branchegruppering bestående af
48 detailhandelsbrancher.

Ajourføringspraksis
Undersøgelsen bygger på en stikprø-
ve af ca. 3.000 virksomheder og om-
sætningsoplysninger efterspørges for
to måneder ad gangen. Stikprøven
udskiftes hvert tredje år, næste gang
pr. januar 2001.

Relation til andre registre
Afgrænsning af populationen bygger
på information om branche fra CER
og årlig omsætning i momsregistret.
Stikprøven bygger på momsregistrets
omsætningsoplysninger.

Tilgængelighed
Undersøgelsen bygger på en stik-
prøve og detailhandelsvirksomheder
kan være sammensat af flere butik-
ker, fx kæder.

En direkte fordeling på geografi-
ske områder er dermed vanskelig,
men Danmarks Statistik kan give en
skønsmæssig fordeling af omsæt-
ningsoplysninger i undersøgelsen for
et specifikt geografisk område.

Muligheder
Et pilotstudie kan gennemføres for at
undersøge mulighederne for at for-
dele omsætningsoplysninger på geo-
grafiske områder.

Mulighederne for at fordele om-
sætning på forskellige varegrupper
eller produkter er begrænset til visse
brancher.

Detailomsætningsindekset kan le-
vere oplysninger om den månedlige
omsætning såvel i løbende som i fa-
ste priser.

Barrierer
Enheder i undersøgelsen er faglige
enheder dvs. firmaet og ikke den lo-
kale enhed arbejdsstedet.

Undersøgelsen giver ikke en total-
dækning af detailhandelen, men byg-
ger på en stikprøve.

Små detailhandelsvirksomheder
(mindre end 2,5 mio. kr.) indgår ikke.

Samtlige detailhandelsbrancher
indgår ikke.

Levering af data sker under hen-
syntagen til Danmarks Statistiks
diskretionspolitik. Ingen informatio-
ner om den enkelte virksomheden må
opgives.

Detailomsætningsindeks

1990 gnsntl.=100
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Fødevarer og andre dagligvarer

Detailhandel i alt

Beklædning mv.

Andre forbrugsvarer

1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8

Sæsonkorrigeret mængdeindeks, glidende tremåneders gennemsnit.
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Registermyndighed
Danmarks Statistik planlægger at
gennemføre en undersøgelse af om-
sætningens sammensætning i detail-
handelsvirksomheder. Undersøgelsen
er et led i EU‘s forordning for han-
delssektorens struktur og udvikling.
Fordelingen af omsætning på forskel-
lige produkter eller varegrupper sker
ifølge den internationale klassifice-
ring, CPA (Central Classification of
Product by Activity). Undersøgelsen
skal gennemføres hvert femte år.

Dataindhold
Oplysninger indhentes om omsæt-
ningens sammensætning for en stik-
prøve af samtlige detailhandelsvirk-
somheder.

Samtlige større detailhandelsvirk-
somheder med en omsætning over 20
mio. kr. indgår i stikprøven.

Variable der indhentes defineres
som virksomhedens totale salg. Om-
sætning i alt fordeles i kroner eller
procent på relevante produktkatego-
rier. I alt bruges 25 varegrupper in-

denfor detailhandel og endvidere 4
varegrupper indenfor engros- og bil-
handel.

I undersøgelsen indgår endvidere
en fordeling af antal butikker på
salgsareal. Hver virksomhed giver
oplysninger over butikkernes antal og
salgsareal.

Ajourføringspraksis
Undersøgelsen bygger ifølge planen
på en stikprøve af ca. 1000 virksom-
heder.

Relation til andre registre
Afgrænsning af populationen bygger
på information om branche fra Er-
hvervsregistret (CER). Stikprøven
bygger på Momsregistrets omsæt-
ningsoplysninger.

Tilgængelighed
Undersøgelsen bygger på en stik-
prøve, og detailhandelsvirksomheder
kan være sammensat af et antal bu-
tikker, fx kæder.

En direkte fordeling på geografi-
ske område er dermed vanskelig,
men Danmarks Statistik kan evt. give
en skønsmæssig fordeling af omsæt-
ningsoplysningerne og fordelingen
på produkter i undersøgelsen for et
specifikt geografisk område. I øvrigt
vises omsætningens sammensætning
fordelt på detailhandelens brancher
ifølge Dansk Branchekode (DB93).

Muligheder
En evt. større stikprøve vil øge mu-
lighederne for at foretage en geogra-
fisk opdeling af omsætningen og pro-
duktkategorier.

Barrierer
Enheder i undersøgelsen er faglige
enheder dvs. firmaet og ikke den lo-
kale enhed arbejdsstedet.

Undersøgelsen giver ikke en total-
dækning af detailhandelen men byg-
ger på en stikprøve.

Produktstatistik for detailhandelen

Danmarks Statistik planlægger at gennemføre en undersøgelse af omsætningens sammensætning i detailhandelsvirksomheder. Ialt
bruges 25 varegrupper inden for detailhandel

52211 Frugt og grønsager
52221 Kød (herunder fjerkræ) og kød-

produkter
52231 Fisk, krebs og bløddyr
52241 Brød, konditori- og sukkervarer
52251 Alkoholiske og ikke-alkoholiske

drikkevarer
52261 Tobaksvarer
52271 Mejeriprodukter og æg, anden

næringsmidler
52311 Medicinalvarer
52321 Medicinske og ortopædiske artikler
52331 Kosmetikvarer og toiletartikler

52411 Kjolestoffer og sy- og besætning-
sartikler

52421 Beklædningsartikler
52431 Skotøj og lædervarer og rejseudstyr
52441 Møbler og belysningsartikler samt

husholdningsartikler i.a.n
52451 Elektriske hosholdningsapparater
52452 Radio- og tv-udstyr, musikinstru-

menter og grammofonplader
52461 Isenkram, maling og glas
52471 Bøger, aviser og brevpapir
52481 Kontormøbler, kontorartikler og -

udstyr, datamater samt optisk og
fotografisk udstyr

52482 Armbåndsure, ure og smykker,
sportsartikler, spil og legetøj

52483 Varer andet end næringsmidler
i.a.n (rengøringsartikler, blom-
ster, kæledyr mv.)

52711 Reparation af støvler, sko og an-
dre lædervarer

52721 Reparation af elektriske hushold-
ningsapparater

52731 Reparation af ure, smykker og
guld- og sølvvarer

52741 Reparation av andre varer til per-
sonlig brug eller husholdnings-
brug

25 varegrupper indenfor detailhandel
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Registermyndighed
Danmarks Statistik er ved at opbygge
en ny regnskabsstatistik, som skal
dække alle private byerhverv. For
året 1996 dækker den industri, byg-
ge- og anlægsvirksomhed samt de-
tailhandel ifølge DB93. For disse
brancher er visse af regnskabsstati-
stikkens poster fordelt ud på de en-
kelte arbejdssteder. Statistikken udvi-
des senest for regnskabsåret 1999
med resterende byerhverv.

Dataindhold
Statistikken omfatter alle firmaer
med lønnet beskæftigelse eller en år-
lig omsætning på mindst 20.000 kr.

Statistikken bygger på et komplet
sæt af regnskabsposter med drifts-
poster (inkl. omsætning), balance-
poster, investeringer samt afgang.
Øvrige variable er Danmarks Stati-
stiks ejerkoder samt arbejdsstedets
beskæftigelse målt i antal lønmodta-
ger-årsværk.

Detaljerede regnskabsoplysninger
er indhentet via spørgeskema fra fir-
maer, som dækker ca. 70 pct. af bran-
chernes samlede omsætning, via Told
og Skats oplysninger som dækker 20
pct. af den samlede omsætning, og
resten er baseret på stratificerede be-
regninger på basis af disse firmaers
branche, ejerform og beskæftigelse.
Herudover er indhentet regnskabstal
på fagligt enhedsniveau fra en række
større firmaer. Ved fordeling af tal for
firmaer og faglig enheder på arbejds-
steder er anvendt arbejdsstedernes
branche, ejerform og beskæftigelse
samt stratificerede normtal.

Ajourføringspraksis
Undersøgelsen bygger på en stikprø-
ve af ca. 2.900 industrifirmaer, ca.
1.300 bygge- og anlægsfirmaer samt
700 detailhandelsfirmaer. Alle firma-
er med mindst 50 årsværk udtrækkes.

Undersøgelsen er årlig.

Relation til andre registre
Undersøgelsen bygger på de firmaer
som ifølge det erhvervsstatistiske re-
gister har været aktive i det pågæld-
ende kalenderår.

Danmarks Statistik modtager fra
Told- og Skattestyrelsen kopi af de
standardiserede regnskabsoplysnin-
ger som selskaber og personligt er-
hvervsdrivende skal indberette til
skattemyndighederne.

Tilgængelighed
Regnskabsstatistikkens poster forde-
les ud på de enkelte arbejdssteder,
hvilket giver muligheder for geogra-
fiske data på kommune, amt samt
postnummerniveau.

Muligheder
Undersøgelsen giver muligheder for
at indhente oplysninger over detail-
handelens omsætning på geografisk
niveau. Undersøgelsen giver store
muligheder for at lave omsætnings-

analyser og specialopgaver på bestil-
ling.

Kvaliteten af de indberettede tal til
Danmarks Statistik og Told- og
Skattestyrelsen må anses for at være
relativt høj (i stort omfang baseret på
firmaernes egne, reviderede års-
regnskaber, ligesom konsistens-
reglerne i regnskaber giver gode mu-
ligheder for fejlkontrol og rettelser).

Barrierer
Beregningsmetoden giver en vis
usikkerhed. Investeringsoplysninger
må anses som de mest usikre.

Levering af data sker under hen-
syntagen til Danmarks Statistiks dis-
kretionspolitik. Ingen informationer
må kunne udledes om en enkelt virk-
somhed. Dette kan især være et pro-
blem mht. geografiske oplysninger.

Moderniseringsplaner
Der er planen at udvide undersøgel-
sen med stort set alle byerhverv.

Regnskabsstatistik for arbejdssteder

Med Erhvervs- og regnskabsstatistikken kan der beregnes omsætning i detailhandelsoplande

Omsætning
i oplandet

By og
opland

Omsætning

Erhvervsstatistikken

Regnskabsstatistikken

  Oplysninger om
• Virksomheder
• Navn
• Adresse
• Branche

  Omsætningen fordelt på 
• dagligvarebutikker 
• udvalgsvarebutikker
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Forbrugsundersøgelsens oplysninger om
forskellige husstandstypers forbrug kan
kombineres med markedsstatistikkens
mange andre oplysninger om husstan-
dene.

MarkedsundersøgelseForbrugsundersøgelse

Registermyndighed
Danmarks Statistik gennemfører
landsdækkende forbrugsundersøgel-
ser, som kan anvendes til beregning
af forbruget.

Dataindhold
Forbrugsundersøgelsen indeholder
forbrugstal for forskellige husstandes
forbrug indenfor ca. 1400 forskellige
vare- og tjenesteydelser.

Nøgletal kan opdeles på indkomst-
klasser, husstandstyper og husstands-
størrelser, geografisk beliggenhed mv.

Ajourføringspraksis
Undersøgelsen bygger på årlige inter-
view mv. af godt 1000 husstande.

Data bliver indsamlet over 3 år og
efterfølgende sammenregnet til ét.
Dvs. at forbrugstallene dannes på
baggrund af 3000 interview mv.

Der foretages en årlig opdatering.

Relation til andre registre
I forbrugsundersøgelserne er det mu-
ligt at få forbrugstal fordelt på hus-
standstyper eller bruttoindkomst.
Forbrugstallene kan sammenholdes
med antallet af husstande fordelt på
husstandstyper og bruttoindkomst.
Herved udregnes forbruget for et de-
fineret geografisk område.

Tilgængelighed
Beregning af forbruget kan ske ud fra
tabeller, som Danmarks Statistik ud-
arbejder, eller ved at Danmarks Stati-
stik udfører beregningen.

Størrelsen af undersøgelsens stik-
prøve gør det ikke muligt direkte at
foretage opgørelser for mindre geo-
grafiske områder. Danmarks Statistik
har derfor opbygget et system, der
kan give et skøn for et selvvalgt geo-
grafisk område. Området er normalt
bestemt ud fra kommunenummer,
sognenummer eller postnummer.

Prisen for Danmarks Statistiks for-
brugsberegninger er 5000 kr. for ét
geografisk område. Skal der beregnes
forbrug for flere områder falder pri-
sen pr. område ned til 500 kr. for 21-
50 områder. Over 50 områder koster
300 kr. pr. stk.

Muligheder
Der er to muligheder for bestilling af
forbrugstal.
1 Forbruget kan beregnes ud fra en

tabel over forbruget, men her ind-
går typisk kun to variable, fx ind-
komst og husstandstype.

2 Forbruget kan udregnes ud fra en
bestilling af en forbrugsundersøg-
else fra Danmarks Statistik. Her
fordeles 1400 forbrugstyper på øn-

Forbrugsundersøgelser

skede hovedgrupper som fx dag-
ligvarer, beklædning, øvrige
udvalgsvarer og tjenesteydelser.
Danmarks Statistik kan herefter
beregne forbruget i et geografisk
område.
Den sidstnævnte mulighed er den

mest præcise, fordi forbrugsunder-
søgelsens resultater udnyttes optimalt
i forhold til de karakteristika, der er i
det geografiske område.

Barrierer
Problemerne er ikke at beregne for-
bruget, men at bruge det korrekt.
Forbrugsundersøgelsens tal er skøn
over, hvilke vare- og tjenesteydelser
husstande i et bestemt område for-
bruger. Ved sammenligning med
omsætningstallene skal man be-
mærke, at butikkernes omsætning
også omfatter salg til firmaer, det of-
fentlige mv.

Sammenligning af fx dagligvare-
forbruget med dagligvareomsæt-
ningen forudsætter, at inddeling af de
ca. 1400 forbrugsgrupper i hoved-
grupper er nogenlunde ens i de to op-
gørelser.

Moderniseringsplaner
Der er ingen moderniseringsplaner
for forbrugerundersøgelserne.
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Registermyndighed
Danmarks Statistik har etableret ser-
vicesystemet Markedsstatistik for at
imødekomme virksomheders, organi-
sationers, og myndigheders behov for
data til planlægning, markedsføring
og evaluering. Markedsstatistik byg-
ger på totaltællinger og dækker såle-
des hele Danmark helt ned på små
områder.

Dataindhold
Fra forskellige statistikregistre an-
vendes variable, som forekommer
strategiske, til planlægnings- og mar-
kedsføringsformål.

Hovedområderne er befolkningen
med opgørelser vedr. personer og
husstande, boliger, indkomster, be-
skæftigelse, pendling og biler. Hver
af hovedgrupperne rummer udvalgte
strategiske variable, ligesom det er
muligt at supplere med yderligere
data, hvis det ønskes. Ved at kombi-
nere de forskellige variable er det
muligt at komme tæt på at tegne

Markedsstatistik

livsstilsmønstre, hvis der er brug for
det.

Et kendetegn for Markedsstatistik-
ken er mulighederne for at anvende
forskellige geografiske område-
opdelinger.

Data kan leveres på faste områder
som kommuner, postnumre og sogne.
Hvis det ønskes, kan man anvende
egne definerede områder.

Ajourføringspraksis
Markedsstatistik henter sine oplys-
ninger fra statistikregistre, der som
minimum opdateres årligt.

Relation til andre registre
I markedsstatistiksystemet er udvik-
let metoder til håndtering af geografi-
ske områdeopdelinger, som også kan
benyttes af andre statistikområder.

Markedsstatistikken bruges i for-
bindelse med detailhandelsplanlæg-
ning, når forbruget og lokalkøbsan-
delen skal fastlægges.

Fra markedsstatistikken indhentes

informationer om antallet af hus-
stande, samt husstandssammensæt-
ningen og bruttoindkomsten for nog-
le definerede markedsområder.

Fra forbrugsundersøgelsen fås
forbrugstallene for udvalgte hoved-
grupper, fx dagligvarer, beklædning
og øvrige udvalgsvarer. Forbrugs-
tallene er fordelt på hustandstyper og
bruttoindkomst.

Tilgængelighed
Markedsstatistik er bygget op som et
servicesystem med stor tilgængelig-
hed.

Der er mulighed for levering af bå-
de standarddata (sumdata) og skræd-
dersyede løsninger.

Standardleverancer kan leveres in-
den for en uge, mens der skal bereg-
nes ca. tre ugers leveringstid for spe-
cialdata.

I forbindelse med registreringen af
detailhandel i Nordjylland Amt blev
der indhentet tilbud fra Markedssta-
tistikken. Et af ønskerne fra amtet

Ved at koble Forbrugsstatistikken og
Markedsstatistikken er det muligt at fast-
lægge forbruget for et område. Forbrugs-
statistikken dannes på baggrund af 3000
interview. Dvs. at der i gennemsnit er
omkring 10 personer i hver kommune der
har medvirket i interviewet. Derfor kan
Forbrugsstatistikken ikke sige noget spe-
cifikt om en enkelt kommune, dertil er det
statistiske grundlag for lille.

Forbrug 
for 

oplandet

By og
opland

Forbrugstabellerne

Markedsstatistikken
  Oplysninger om
• Personer
• Indkomster
• Beskæftigelse
• Pendling
• Biler
• m.m.

Forbruget fordelt
på 1400 varegrupper
og husstandsgrupper

Interview af 
3000 husstande

Træk på 
forskellige

registre
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var, at få data om antal hustande, an-
tal personer, hustandstyper og brutto-
indkomst på sogneniveau for hele
amtet. Her var prisen 16.200 kr. På
kommuneniveau havde udtrækket
kostet 10.500 kr.

Muligheder
Med Markedsstatistikken er det mu-
ligt at give en statistisk belysning ned
på detaljerede geografiske områder.
Markedsstatistik og de nye Geografi-
ske Informations Systemer, GIS, er
som skabt til hinanden, hvor GIS in-
troducerer geografien i statistikken.

I Markedsstatistik er det også mu-
ligt at gennemføre kundeanalyser,
hvor der med udgangspunkt i kunde-
eller medlemsregistre kan tegnes en
statistisk profil af virksomhedens el-
ler organisationens „kunder“. Meto-
den kan ligeledes anvendes til evalu-
ering af effekten af markedsførings-
kampagner.

Hvor der er brug for avanceret
segmentering af potentielle kunder
finder man muligheder for vej-
segmentering i Markedstatistik.

Barrierer
For at sikre diskretionspolitikken
opererer Markedsstatistikken med en
minimumsstørrelse for et analyse-
område. Den fulde og detaljerede sta-
tistiske analyse kræver en område-
størrelse med mindst 1.000 personer.
Såfremt der ønskes oplysning på
mindre områder leveres tal af mere
nøgleagtig karakter.

Moderniseringsplaner
Når samtlige eksisterende adresser
inden for de næste år er digitalise-
rede, kan der skabes yderligere flek-
sibilitet i valget af geografiske områ-
der. En sådan digitalisering vil også
medføre et kvalitetsspring, når det
drejer sig om et område som pend-
lingsstatistik, hvor der i forvejen er
stor interesse. En yderligere intensi-
vering af anvendelsen af Markeds-
statistik sammen med GIS-systemer
må forudses.
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Barriere

Forklaring

Udtræk fra
BBR bygning

Kommune-
nr.

Ejendoms-
nr.

Rekord-
type

Bygnings-
nr.

Anvendelses-
kode

Samlet
 bygningareal

Samlet
boligareal

461
461
461
461

31390
42330
44300
23131

2
2
2
2

1
1
1
1

320
320
320
320

675
336
245
125

220
    0
245
    0

Bygningsnr. er en fortløbende nummerering af 
ejendommens bygninger

Anvendelseskode 320 = kontor, handel, 
lager, herunder offentlig administration

Specifikation af
ejendommen

Bygningens bruttoetageareal excl. kælderareal og areal ag tagetage

Samlet boligareal er den 
del af bygningens areal, 
der anvendes til beboelse

Rekordtype 2 = 
bygningsoplysninger

Anvendelseskoderne i BBR giver ikke
mulighed for kun at udtrække detailhandlen.   

Bygnings- og boligregistret (BBR)

Registermyndighed
BBR er det officielle og landsdæk-
kende register over bygninger og bo-
liger og deres arealer. BBR indehol-
der oplysninger om alle bygninger i
Danmark. BBR bruges ofte som
grundlag for administration af Plan-
loven og Byggesagsbehandling.

BBR er fastlagt i Lov nr. 243 af
12. maj 1976. By- og Boligministe-
riet er overordnet ansvarlig for BBR,
og fastlægger regler om registrets op-
bygning og indhold.

Kommunerne er ansvarlige for at
føre et BBR-register og for at indbe-
rette til og ajourføre BBR i forbin-
delse med fx behandling af byggesa-
ger.

Databasen er placeret hos Kom-
munedata A/S, som står for den tek-
niske drift, for systemudvikling og
for leverancer af udtræk.

Dataindhold
BBR knytter oplysningerne til
• Ejendomsniveau
• Bygningsniveau
• Enhedsniveau

Bolig- og erhvervsenhedernes
arealer i BBR er bruttoetagearealer
beregnet efter reglerne i Bygnings-
reglementet. Det svarer til Planlovens
definition, bortset fra at Planloven in-
kluderer kælderarealer, der anvendes
til butiksformål.

Til bygnings- og enhedsniveau
knytter BBR bl.a. oplysninger om
• Adresse
• Samlet bygningsareal
• Samlet boligareal
• Erhvervsareal
• Samlet kælderareal
• Anvendelse fx 320 for kontor,

handel, lager, herunder offentlig
administration

Ajourføringspraksis
BBR ajourføres af kommunerne gen-
nem byggesagsbehandling, underret-
ning fra ejeren og løbende kvalitets-
forbedring.

Ved behandling af byggesager
lægges bl.a. ændringer af areal eller
anvendelse ind i registret.

Normalt kræver butiksudvidelse

eller ændret anvendelse til butik en
byggetilladelse.

BBR-oplysninger indgår i ejen-
domsvurderingen, der hvert år sendes
til ejerne med opfordring om at un-
derrette kommunen om fejl og mang-
ler i oplysningerne.

Kommunerne gennemgår hvert år
selv en række bygninger for at
kvalitetsforbedre BBR. Omfanget
heraf er forskelligt fra kommune til
kommune.

Relation til andre registre
BBR indeholder adresseidentifika-
tion, og via krydsreferenceregistret er
det muligt at tilknytte oplysning om
ejer og matrikelbetegnelse.

Hver selvstændig bolig er en en-
hed med egen entydig adresse, men i
bygninger, der overvejende bruges til
erhverv, sker der normalt ikke en re-
gistrering af de enkelte erhvervsleje-
mål i BBRs enhedsniveau. Derfor vil
der mangle adresser på butikker i
BBR.

Muligheder og barrierer ved udtræk fra Bygnings- og boligregistret. Butikkerne og tallene er fiktive.
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Samlet
 erhvervsareal

Samlet 
kælderareal

Kælder  125 
cm o. terræn

Andet
 areal

Antal 
enheder

Vej-
kode

Hus-
nr.

Bog-
stav

Post-
distrikt

Post-
nr.

Vejnavn
Kilde til
 arealer 

455
336
    0
325

155
    0
    0
240

0
0
0
0

0
0
0
0

1
2
2
1

2
3
1
1

2345
3622
4532
1702

  4
12
24
  2

A
A
C

5000
5000
5000
5000

Odense
Odense
Odense
Odense

Eriksvej 4
Lindevej 12
Pipvej 24
Puddelvej 3

Samlet erhvervsareal er 
den del af bygningens areal, 
der anvendes til erhverv

Kælderarealer er arealer under stueetage

Specifikation af placeringen af bygningen 
Kælderareal 125  cm
over terræn.

Arealer som ikke er oprettet på enhedsniveau og som hverken benyttes til bolig eller erhverv

Antal enheder
i bygningen

Kilde til informationer. 1 = ejer af bygningen og kilde 2 = teknisk forvaltning

Der kan være stor unøjagtighed på 
arealerne, specielt hvor kilden er 
ejeren selv

Det er vanskeligt at samkøre adressedatabasen 
og BBR, da adressedatabasen ofte mangler 
husnummer 

Eriksvej 4 er en hjemadresse og ikke butiksadresse. I forhold til detailhandelsplanlægning er det ikke interessant at kende 
arealerne på hjemadressen Puddelvej 3 er den rigtige adresse på skohornet. Fra CER og i adressedatabasen er butikken 
registreret under Strøget 2 hvilket giver problemer ved samkøring

Hvis der er mere end én enhed i 
bygningen, er det ikke muligt at fordele 
arealet ud på enhederne

Niveauerne i BBR; enhedsniveau, bygningsniveau og ejendomsniveau

15

Enhedsniveau

Ejendomsniveau

13
St.tv St.th

1.tv. 1.th

2.tv. 2.th.

Xkøbingvej

Enhedsniveau

Ejendomsniveau Bygningsniveau
Bygningsniveau

  Oplysninger om den enkelte   enhed - bl.a.:
- Enhedens adresse- Anvendelse
- Arealer
- Antal værelser- Toilet/bad/køkkenforhold

  Oplysninger der ikke vedrører den 
  enkelte bygning eller enhed - bl.a.:
- Ejendommens adresse- Vandforsyning- Afløbsforhold- Tankforhold- Sammentælling af bygningsarealer

  Oplysninger om den enkelte   bygning - bl.a.:- Bygningens adresse- Matrikulær placering- Anvendelse- Alder
- Materialer
- Opvarmning- Arealer

St.tv St.th

1.tv. 1.th

2.tv. 2.th.
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BBR indeholder ikke oplysninger
om bruger eller lejer (navn og SE-
nr). Der er dermed ingen oplysninger
om, hvilke butikker, der anvender
hvilke lokaler.

BBR indgår i krydsreference-
registret og er her kædet sammen
med CPR’s vej- og adresseregister,
Matrikelregistret, ESR og Plan-
registret.

Tilgængelighed
Kommunedata leverer udtræk fra
BBR i form af standardudtræk og
forskellige former for specialudtræk.

Alle kommuner kan via terminal-
opkobling lave enkeltopslag. Masse-

Enhed (lejlighed) Etager Matrikelnummer

Brugsenheder

RumAdresserBygning

Teknisk anlæg

udtræk kan bestilles hos Kommune-
data. Masseudtræk kan også bestilles
ved udfyldelse af bestillingsskemaer.
Prisen på udtræk er 0,49 kr pr. oplys-
ning plus og 1000 kr. i startgebyr.

Ejendoms- og miljødatabasen er et
forholdsvist nyt produkt, som for-
handles af Kommunedata A/S. Ejen-
doms- og miljødatabasen indeholder
ESR, BBR og miljøinformations-
systemet. Kommunerne der køber da-
tabasen, får de nævnte registre på
egne maskiner og kan lave alle de
søgninger, de ønsker. Kommunerne
kan selv vælge, hvor tit de ønsker da-
tabasen opdateret.

Det er planen, at databasen skal
findes på Internettet, hvorfra der også
kan laves masseudtræk.

Muligheder
Samkøring af BBR med en butiks-
adressedatabase kan bruges til at
“trække butiksarealerne ud” af BBR
og opdele dem på de ønskede hoved-
butikstyper.

Resultatet er behæftet med flere
fejl, da erhvervsarealer ikke opdeles
på enhedsniveau.

I det nye BBR bliver det muligt at opdele bygninger i enheder og brugsenheder
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Barrierer
• BBR kan ikke bruges til af finde

bruttoetagearealer på butikker.
Brancheopdelingen på både byg-
nings- og enhedsniveau er ikke
kategoriseret, så butikker kan
trækkes ud.

• BBR’s enhedsniveau indeholder
kategorien 320 for kontor, handel,
lager, herunder offentlig admini-
stration. På grund af den mang-
lende detaljering er BBR’s anven-
delseskode ikke anvendelig til at
udskille butikker.

• Match mellem BBR og en adresse-
database dannet på baggrund af
CVR vanskeliggøres af, at butik-
ker kan have forskellig adresse i
CVR og i BBR.

• I bygninger, der overvejende bru-
ges til erhverv, sker der normalt
ikke en registrering af de enkelte
erhvervslejemål i BBRs enheds-
niveau. I praksis betyder det, at en
samkøring af BBR med en adres-
sedatabase ikke umiddelbart kan
give de rigtige bruttoetagearealer,
hvor der er mere end en butik eller
andet erhverv på en adresse. Pro-
blemet er størst i tætte byområder,
hvor er ejendoms- og brugsfor-
holdene ofte er komplicerede.

• Nøjagtigheden af arealerne i BBR
er ikke altid god. Dataene bygger
på oplysninger, som ejerne selv
meddeler kommunen. BBR kon-
trolleres kun i de tilfælde, hvor
kommunen fører tilsyn ved en
byggesag eller i kommuner, som
er gået i gang med at kvalitets-
forbedre BBR. Herudover er der
store variationer i kommunernes
måde at gribe BBR-opgaven an
på, hvilket betyder at arten og
mængden af fejl vil være forskel-
lig fra kommune til kommune.

De væsentlige problemer kan
håndteres, men der må bruges bety-
delige kræfter på, at finde ud af, hvil-
ke arealer i BBR, der hører til de en-
kelte erhvervsenheder i en bygning.

Moderniseringsplaner for BBR
I juni 1996 blev „Plan for modernise-
ring af Bygnings- og Boligregistret“
udarbejdet på foranledning af Bolig-
ministeriet og de kommunale parter.

Det overordnede mål er på sigt at
placere BBR som administrations-
grundlag for myndighedsopgaver på
bygge- og boligområdet og for opga-
ver i den private sektor.

Det er bl.a. planen at udvide kred-
sen af interessenter med fx amtslige
og kommunale miljø- og forsynings-
myndigheder, kort- og
geodataproducenter, private virksom-
heder der handler, finansierer og for-
sikrer fast ejendom samt diverse kon-
sulentvirksomheder mv.

BBR-oplysningerne inddeles i føl-
gende kategorier:
1. Obligatoriske data efter standardi-

serede regler.
2. Frivillige data efter standardise-

rede regler.
3. Frivilige data efter egne regler.

Mange interessenter ligger inde
med oplysninger, der med fordel kan
indgå i de offentlige ejendomsdata-
systemer, og de har interesse i at op-
lysningerne er korrekte.

I stedet for den nuværende opde-
ling i enheds-, bygnings- og ejen-
domsniveau bliver oplysningerne i
det fremtidige BBR knyttet til ad-
gangsadresse, enhedsadresse, matri-
kelnummer, bygning, tekniske anlæg,
etage, opgang eller indgang, enhed,
teknisk enhed, brugsenhed og rum.

I den obligatoriske del for anven-
delsesklassifikation udgør gruppe
52.00 butikker, kundebetjening, salg
og erhvervsmæssig udstilling.

Kommunerne kan i den frivillige
del underinddele klasse 52.00.

Der foreslås i moderniserings-
planen følgende underinddeling:
52.10 Butik til detailhandel
52.20 Bank, postekspedition og lig-

nende
52.30 Restaurant

52.40 Servicebutik som fx frisør
52.50 Erhvervsmæssig udstilling
52.90 Anden kundebetjening.

Herudover kan gruppe 52.10
underopdeles i dagligvarebutikker,
beklædningsbutikker og øvrige
udvalgsvarebutikker.

I det nye BBR bliver der mulighed
for at registrere flere adresser.

Det nye BBR forventes at komme
i udbud i løbet af 1999. Muligheden
for at bruge de nye anvendelsesklas-
sifikationer sættes i drift i løbet af
1999.

Konklusion
Det nye BBR vil give væsentlige for-
bedringer med hensyn til at opbevare
data om butiksarealer.

Den mere detaljerede anvendelses-
klassifikation betyder, at kommuner-
ne får mulighed for at registrere alle
butikker med de ønskede opdelinger i
hovedbutikstyper og brancher.

I det nye BBR bliver der mulighed
for at opdele bygninger, der overve-
jende anvendes til erhverv i brugsen-
heder med de enkelte erhvervsleje-
mål og deres adgangsadresser.

Hvis butikkerne opdeles på enhe-
der eller brugsenheder bliver det mu-
ligt i væsentlig større omfang at træk-
ke bruttoetagearealet direkte ud af
BBR.

Kælderarealer og lagre kan i det
nye BBR lægges ind som brugsen-
hed, som hører sammen med det
egentlige butikslokale.

Det er oplagt, at den manuelle ind-
samling af de mange arealdata til de-
tailhandelsplanlægningen tilrettelæg-
ges sådan, at den kan bruges til at fø-
de data i det nye BBR.

Det nye BBR giver mulighed for
at opbevare alle arealdata til detail-
handelsplanlægningen.
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Ejendomsstamregistret (ESR)

Registermyndighed
Kommunerne fører et Ejendoms-
stamregister (ESR) til brug for for-
skellige administrative opgaver, fx
til vurdering af fast ejendom og op-
krævning af ejendomsskatter til stat,
amter og kommuner.

Herudover videregives data fra
ESR til brug for andre offentlige
myndigheder og private.

Kommunedata A/S opbevarer og
opdaterer ESR. Kommunedata ud-
vikler også programmel og IT-løs-
ninger til kommuner og varetager
dataoverførsel til andre offentlige
myndigheder og private.

Fra ESR udskriver Kommunedata
oplysninger til kommuner og borge-
re om de årlige ejendomsvurderin-
ger, beregning af ejendomsskat,
ejendomsskattebilletter samt op-
krævninger til ejendomsejere.

ESR er ikke fastlagt ved lov, og
der er ikke et ansvarligt ministerium.
I praksis er det Kommunernes
Landsforening, der er overordnet an-
svarlig for ESR.

Dataindhold
ESR-registret indeholder følgende
oplysninger:
• Ejendomsskatter, ejendomsvurde-

ringer, opkrævede bidrag i forbin-
delse med ejendomsskat,

• Ejendomsejere og eventuelle ejen-
domsadministratorer med deres
personnummer og SE-nummer

• Ejendommenes beliggenhed og
identifikation.

Ajourføringspraksis
Registret opdateres dagligt online
samt ved masseoverførsel af transak-
tioner fra andre registre.

Relation til andre registre
ESR indeholder beliggenheds- og
identifikationsdata i form af hus-
nummer, bogstav-, etage- og side-
betegnelse, vejkoder, kommune-
nummer, ejendomsnummer, matrikel-
numre og matrikelnoteringer.

Via krydsreferenceregistret kan

oplysninger om bl.a. bygninger fra
BBR hentes. ESR er via krydsrefe-
renceregistret “leverandør” af data til
andre registre, fx ejer- og matrikel-
oplysninger til BBR.

Tilgængelighed
Kommuner, amter og ministerier kan
trække data ved hjælp af diverse
standardudtræk. Alternativt kan der
laves individuelle løsninger ved op-
rettelse af en snitfladeaftale.

Private kan trække på ESR via
Kommunedatas Videregivelsessy-
stem. Opkobling på videregivelses-
systemet forudsætter, at der forinden
er indgået aftale med By- og Bolig-
ministeriet.

Muligheder og barrierer
Oplysningerne i ESR er ikke umid-
delbart relevante i forbindelse med
detailhandelsplanlægningen.
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Begrundelsesregistret

Registermyndighed
Told og Skattestyrelsen oprettede i
efteråret 1995 “Begrundelsesregis-
tret” med henblik på den 20. almin-
delige vurdering.

Begrundelsesregistret, der i vid ud-
strækning bygger på oplysninger, der
hentes i BBR, opdateres af det kom-
munale vurderingssekretariat, der i
mange kommuner er adskilt fra BBR-
myndigheden.

Oplysningerne og den tilhørende
database er placeret hos Kommune-
data A/S, som dermed står for den

tekniske drift af Begrundelsesregis-
tret, for systemudvikling og for leve-
rancer af udtræk fra registret.

Begrundelsesregistret er oprettet,
fordi Forvaltningsloven krævede en
mere detaljeret anvendelsesklassi-
fikation end hidtil i de vurderings-
meddelelser, som tilsendes ejere af
fast ejendom.

I forbindelse med 20. almindelige
vurdering har vurderingsmyndighe-
den indhentet oplysninger om anven-
delsen af mere end 133.000 ejen-
domme. Antallet af ejendomme, der

får en fuld registrering af anvendel-
sen, vil stige betydeligt i forbindelse
med 1998-vurderingen.

Med udgangspunkt i oplysninger
fra BBR-registret fik samtlige er-
hverv tilsendt et oplysningsskema om
deres bygningers anvendelse. De
blev bedt om dels at rette evt. fejl i
oplysningerne fra BBR dels at tilføje
en mere detaljeret arealanvendelse.

Vurderingsmyndigheden besigtiger
i et vist omfang de erhverv, som ikke
returnerer skemaet.

I forbindelse med 20. almindelige vurde-
ring har vurderingsmyndigheden indhen-
tet oplysninger om anvendelsen af mere
end 133.000 ejendomme.
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Dataindhold
Begrundelsesregistret er en midlerti-
dig videreudbygning af BBR og in-
deholder samme opdeling i ejen-
doms-, bygnings- og enhedsniveau.

Begrundelsesregistret indeholder
således bl.a. oplysninger om:
• Begrundelseskoder pr. ejendom pr.

vurdering
• Bruttoetageareal
• Anvendelse

I Begrundelsesregistret er byg-
ningsanvendelsen registreret mere
opdelt end i BBR. Der er følgende
anvendelsesgrupper:
• Butik og restaurant
• Kontor og kantine
• Klinik
• Lager
• Fabrik og værksted
• Garage
• Øvrige anvendelser.

Barriere

Forklaring

Udtræk fra 
Begrundelses-
registret

461
461
461
461

31390
42330
44300
23131

1
1
1
1

220
    0
245
    0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

425
    0
    0
250

Specifikation af ejendommen

Den eneste identifikation af bygningerne i Begrundelsesregistret er 
kommunekode, ejendomsnummer og bygningsnummer. Dvs. regis-
tret indeholder ikke ejer, SE-nummer, vejkode, vejnavn, husnummer 
mm. Dette besværligører samkøring med fx adressedatabasen 

Kommu-
nekode

Ejendoms-
num.

Bygnings-
num.

Areal
beboelse

Areal
butik

Areal
klinik

Areal
trafik

Areal
undervisn.

Areal
døgninst.

Detailhandel er registreret under
grupperne “butik og restaurant” samt
“lager”. I butikker, hvor lageret ind-
går i lejemålet, skilles lagret normalt
ikke ud med et selvstændigt areal.
Derimod vil lageret være skilt ud, når
det findes i et selvstændigt lejemål.

Ajourføringspraksis
Fra 1998-vurderingen fremskrives
vurderingen hvert år, idet oplysnin-
gerne om arealer bevares indtil en
eventuel korrektion af fordelingen re-
gistreres i begrundelsesregistret.

Hvert 4. år skal arealerne gennem-
gås. Der er ikke krav til, hvordan
gennemgangen skal gennemføres.
Hvor der er klagesager, vil der nor-
malt blive besigtiget. Ellers forventes
det, at ajourføringen vil ske ved
hjælp af spørgeskemaer.

Der er ikke planer om en centralt
styret skemaindsamling. Det er den

lokale vurderingsmyndighed, der har
ansvaret for fordelingen. Derfor er
det ikke muligt at give en entydig be-
skrivelse af fremgangsmåden.

Relation til andre registre
Begrundelsesregistret indeholder
identifikationsoplysninger i form af
ejendoms- og kommunenummer.

Via krydsreferenceregistret kan der
til Begrundelsesregistret knyttes hus-
nummer, bogstavbetegnelse, sidebe-
tegnelse, etage, vejnavn, vejnummer,
matrikelbetegnelse, kommunekode
og kommunenavn.

Tilgængelighed
Der er stor forskel på, hvor mange
skemaer, der er registreret digitalt i
de enkelte kommuner. Kommunedata
har en oversigt over, hvilke kommu-
ner der har registreret skemaerne di-
gitalt.

Muligheder og barrierer ved udtræk fra Begrundelsesregistret. Butikkerne og tallene er fiktive
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Kommunedata kan levere udtræk
fra Begrundelsesregistret, hvor alle
enheder under kategorien “Butik og
restaurant” er trukket ud.

Der er ikke fastsat pris på udtræk
fra Begrundelsesregistret.

Muligheder
Begrundelsesregistret indeholder
mere detaljerede oplysninger om an-
vendelsen, og det må forventes, at
datakvaliteten er bedre end i BBR, da
det bygger videre på BBR. Data-
kvaliteten vil sandsynligvis blive for-
bedret yderligere, da anvendelsen af
registret i forbindelse med ejendoms-
vurderingen sikrer, at registrets data
kontrolleres løbende.

I BBR er bygninger med flere
erhvervslejemål ofte ikke delt op i
flere erhvervsenheder. Hvis anven-
delsen af de enkelte lejemål er for-
skellige, så kan der i Begrundelses-
registret ske en yderligere opdeling.

Efterhånden som Begrundelses-
registrets dækning forbedres, må det
være muligt at trække bruttoetage-
arealet til butikker og restauranter ud,
hvorefter restauranterne forholdsvis

let må kunne udskilles, da der er tale
om forholdsvis få enheder.

Begrundelsesregistret kan også
samkøres med en adressedatabase,
sådan at arealet kan deles op på
hovedbutikstyperne, og sådan at det
er muligt at se de enkelte butikkers
størrelse.

Barrierer
Begrundelsesregistret alene kan ikke
dele butikkerne op på hovedbutiks-
typer, restauranter må skilles ud ma-
nuelt, og de enkelte butikkers stør-
relse mangler, da registret ikke tager
hensyn til, om et butiksareal er delt
op i lejemål til flere butikker.

Begrundelsesregistret indeholder
ikke oplysninger om bruger eller le-
jer (navn og SE-nr). Der er dermed
ingen oplysninger om, hvilke butik-
ker, der anvender hvilke lokaler.

Der er stor forskel på anvendelig-
heden af registret i kommunerne. Der
er fx forskel på dækningsgraden og
kvalitetssikringen, om registret er di-
gitaliseret, og hvordan skemaerne er
blevet registreret.
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Arealer til diverse formål
Besigtigelseskode

Afvigelse Anvendelse af andet areal 

Hvis der er mere end én enhed i bygningen, er det ikke muligt at fordele arealet ud på de 
enkelte enheder. Fx er der to butikker i bygning 1 (ejendomsnummer 23131). Der er et samlet 
butiksareal på 250 m2  og et samlet lagerareal på 75 m2. Oplysningerne i registret giver ikke 
mulighed for at bestemme hvor store butikkerne er. Er det fx den ene butik der bruger hele 
lagerarealet og hvordan fordeles de 250 m2  mellem de to butikker 

Areal
idræt

Areal
fabrik

Areal
garage

Areal
kontor

Areal
hotel

Areal
kultur

Areal
sundheds.

Areal
kaserne

Areal
afvigelse

Areal
lager

Anvendelse
 andet areal

Besigt.
kode

Kommunedata kan give et præcist
billede af Begrundelsesregistrets an-
vendelsesmuligheder i de enkelte
kommuner. Der kan således laves en
liste over den andel af samtlige
erhvervsejendomme, hvortil der er
knyttet en arealanvendelsesfordeling.

Moderniseringsplaner
På længere sigt forventes det, at de
dele af Begrundelsesregistret som
vedrører arealer, overføres til det nye
BBR, sådan at parallelregistrering
undgås.

Konklusion
Begrundelsesregistret og dets sam-
menkobling med det nye BBR kan
blive et væsentligt grundlag for at le-
vere data om bruttoetagearealer til
detailhandelsplanlægningen.

Opdeling af butiksarealer på
brugsenheder er nødvendig, hvis man
skal trække butiksarealet ud af regi-
stret, hvor man ønsker en opdeling af
butiksarealet på hovedbutikstyper.

Der er behov for at udforme et
struktureret spørgeskema.
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Krydsreferenceregistret

Principskitse i krydsreferenceregistret

Registermyndighed
Krydsreferenceregistret er dannet af
Kommunedata A/S i samarbejde med
By- og Boligministeriet og Kommu-
nernes Landsforening

Dataindhold
Krydsreferenceregistret indeholder
nøgler, der skaber sammenhæng mel-
lem ejendoms- og bygningsidenter,
adresseidenter, matrikelidenter og
planidenter og mulighed for at indbe-
rette adressekoordinater.

Krydsreferenceregistrets nøgler
muliggør kobling af data i ESR, BBR
og Planregistret.

Krydsreferenceregistret indeholder
ikke selvstændige data udover nøg-
lerne.

Ajourføringspraksis
Ajourføringen af krydsreferencere-
gistret sker hovedsagligt gennem de
tre modersystemer (ESR, BBR og
Planregistret). Fejl i modersystemets
identifikationsdata viser sig som
uoverensstemmelse i krydsreference-
registret. Her fra udskrives fejllister,
som sendes til kommunerne, som
herefter retter fejlene i modersystem-
erne.

Relation til andre registre
Formålet med krydsreferenceregistret
er at skabe relation mellem de tre
moderregistre.

Tilgængelighed
Krydsreferenceregistret er let at bru-
ge for Kommunedata og kommuner-

Planregistret

BBR ESR

Krydsreferenceregistret

Krydsreferenceregistret
indeholder nøgler, der

kobler registre sammen.

ne. Kommunerne betaler for brugen
hver gang, der trækkes fra registret.
Prisen er 0,87 kr. pr. skærmbillede.

Muligheder
Adressekoordinaterne i krydsreferen-
ceregistret kan i GIS kobles til kort
og fx vise beliggenheden af butik-
kerne.

Moderniseringsplaner
Det er planen at få landsdækkende
adressekoordinater (x,y) ind i kryds-
referenceregistret via „Adressepro-
jektet“, som foreløbigt er gennemført
på Fyn og Bornholm. Projektet for-
ventes gennemført i hele landet om-
kring 2003.
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Private registre

Skema med oversigt over de private re-
gistre og hvad de indeholder

Stockmann-
gruppen

ICP
Købmand.

Oplysn.
D & B Dansk

Marked Inf.

Adresser

Brutto-
etageareal

Kædetil-
hørsforhold

Omsætning

Dagligvarer-
forretninger

Salgsareal

Ja

Dagligvarer-
forretninger

Butiks-
centre

Butiks-
centre

Nej

Butiks-
centre

Ja Ja Ja

Nej

Nej

Aktie- og 
anparts-

selskaber

Nej

Nej

Aktie- og 
anparts-

selskaber

Nej

Nej

Aktie- og 
anparts-

selskaber

Registerindehavere
Stockmann Gruppen, Institut for
CenterPlanlægning, Købmandstan-
dens Oplysningsbureau, Dun &
Bradstreet, Dansk Markedsinforma-
tion, Post Danmark, Tele Danmark,
Mostrup, forsyningsselskaberne mv.
har databaser, som indeholder nyttige
oplysninger til detailhandelsanalyser.

Dataindhold
Stockmann Gruppen og Institut for
CenterPlanlægning har databaser, der
er specielt rettet mod detailhandlen.
Stockmann Gruppens database, som
er den mest omfattende, indeholder
bl.a. kædetilknytning for alle kæde-
butikker samt omsætning og salgs-
areal for alle større dagligvarebutik-
ker og alle kædetilsluttede dagligva-
rebutikker med en omsætning på un-
der 10 mio. kr.

Institut for CenterPlanlægning har
en database for alle butikscentre
o.lign. med mindst 5 aktive enheder.
Der er oplysninger om bl.a. navn,
omsætning og areal.

De øvrige registre indeholder in-
formation om firmaer, deres adresser,
branche, omsætning mv. De bygger
ofte på data fra Danmarks Statistik,

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mv.
suppleret med egne informationer.
Deres adressedatabaser er normalt
bearbejdninger af CER’s oplysninger,
hvor fx brancheoplysninger og adres-
ser ajourføres.

Ajourføringspraksis
De private registre ajourføres typisk
ved udtræk fra offentlige registre
suppleret med løbende indsamlinger
af egne informationer.

Relation til andre registre
De fleste private registre indeholder
husnummer, vejnavn, vejkode, post-
nummer og postdistriktsnavn, der
bygger på adresseoplysninger fra
CER.

Tilgængelighed
De private registre er let tilgængeli-
ge, og prisen på fx omsætningstal er
normalt lav i forhold til prisen på at
indsamle omsætningen manuelt.

Stockmann Gruppens Supermar-
kedshåndbog omfatter ca. 2000 bu-
tikker og koster ca. 1300 kr. Kiosk-
håndbog koster også ca. 1300 kr. og
omfatter ca. 6000 butikker.

Prisen på udtræk fra Købmand-

standens Oplysningsbureau, Dun &
Bradstreet og Post Danmark er 3 - 5
kr. pr adresse.

Muligheder
De private registre med generelle
firmainformationer kan anvendes
som grundlag for en adressedatabase.

De private registre kan også sup-
plere omsætningsdata fra Moms-
registret. Specielt Stockmann Grup-
pens omsætningsdata er et godt sup-
plement, da de er koncentreret om
kædebutikker. En del af de øvrige da-
tabaser indeholder omsætningsdata,
men af meget mindre omfang end
Stockmann Gruppen.

Barrierer
De private registre indeholder kun
brudstykker af de ønskede oplysnin-
ger.

Kvaliteten af de data, som firma-
erne selv indsamler, er ikke kendt,
men den kommercielle anvendelse
giver dog en vis garanti for kvalite-
ten.

I det omfang registrene bygger på
CER-adresser kan der blive proble-
mer med at matche med BBR-adres-
ser.
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GIS og detailhandelsplanlægning

Digitale kort
Et digitalt kort er en database, som in-
deholder de samme objekter, som nor-
malt afbildes på et analogt kort (et trykt
kort). Kortdatabasen indeholder infor-
mationer om alle elementer i kortet, de-
res beliggenhed, art og sammenhæng
mellem fx stregerne, der tilsammen ud-
gør en bygning. De digitale oplysninger
er normalt lagret i lag, sådan at fx. alle
bygninger ligger i ét lag, og alle veje
ligger i et andet lag i databasen.
Informationerne i et digitalt kort kan
være lagret på to forskellige måder:
Dels ved vektorlagring, hvor de regi-
strerede objekter beskrives ved hjælp af
punkter, linier og flader, og dels ved
rasterlagring, hvor kortet svarer til et
“billede”. Hvis der skal udføres analy-
ser eller søgninger på kortobjekterne, så
skal kortet være et vektorkort. Største-
delen af de digitale kort, som anvendes
i dag, er vektorkort.

GIS
Geografiske Informationssystemer
(GIS) er programmer, der kobler objek-
ter på digitale kort med oplysninger om
objektet i en database. I digitale kort,
der anvendes til GIS, er der til hvert ob-
jekt i kortet knyttet en identifikation.
Identifikationsdataene kan ikke ses på
kortet, men ligger ved siden af i en ta-
bel.

En bygning kan fx identificeres ved,
at der til bygningen er knyttet iden-
tifikationsdata i form af husnummer,
vejnummer og kommune. Tilsvarende
kan et areal stedfæstes via matrikel-
nummer.

En database fx CER eller BBR, der
indeholder de samme identifikations-
oplysninger som kortet, kan matches
med kortet. Det betyder, at fx butiks-
navne, adresser og brancheoplysninger
i CER knyttes til butikkens beliggenhed
på kortet.

Der kan laves søgninger i databasen,
hvor fx alle butikker indenfor en be-
stemt branche vises på kortet. Der kan
også laves søgninger på kortet, hvor fx
alle butikker indenfor en bestemt af-
stand fra en by markeres i databasen.
På kortet kan oplysningerne vises som
punkter, søjlediagrammer, kurver eller
andre symboler.

24 X-købing 4 5 5

ID
nummer

Statistik
område

Daglig-
varer

Beklæd-
ning

Alm. ud-
valgsv.

Spec. ud-
valgsv.

0

Informationer der er vist på GIS-kortet er lagret i en database.

Anvendelsesmuligheder
Til brug for detailhandelsplanlægnin-
gen er GIS egnet til følgende delop-
gaver:
1. Som analyseværktøj. Detailhan-

delskortlægningen indeholder me-
get store datamængder opdelt på
mange forskellige emner. GIS gi-
ver mulighed for at skabe over-
blik. Det er fx meget let at lave
søgninger og afprøve teser om be-
stemte sammenhænge. Herudover
kan de specielt indsamlede data
køres sammen med andre data som
fx befolkningsdata.

2. Til visuel fejlfinding og -retning,
hvor fx præsentation af indholdet
af en tabel på et kort giver gode
muligheder for at opspore fejl via
lokalkendskab.

3. Til produktion af temakort til rap-
porter, hvor resultaterne af kort-
lægningen præsenteres.

Kortene
Kortene skal kunne vise butikkernes
beliggenhed ved at knytte adressen i
kortet til butikkens adresse. Butikker-
nes navn, branche, omsætning, brut-
toetageareal mv. er alle knyttet til bu-
tikkens adresse. Nøjagtighedskravet
er ikke stort, da det er et stort måle-

stoksforhold, der ofte er brug for.
Det er også interessant - specielt i

forbindelse med lokalplanlægningen
- at få arealerne på butikkerne vist
som fladeudfyldninger af bygnings-
polygonerne på tekniske kort, men
det er ikke nødvendigt.

Der er herudover brug for en ræk-
ke administrative områder og stati-
stikområder som fx amts- og kom-
munegrænser, bygrænser og oplands-
grænser omkring kommune- og lo-
kalcentre.

Mangel på egnede kort har tidlige-
re været en barriere for anvendelsen
af GIS, men der er i de senere år sket
en stor fremgang på det område.

Adresseprojektet
Kommunerne er i gang med et sær-
ligt projekt, der har som mål at til-
knytte og vedligeholde et sæt geogra-
fiske x,y-koordinater til hver enkelt
adresse. En sådan stedfæstelse vil
gøre det muligt at anvende alle for-
mer for adresse-relaterede oplysnin-
ger i et GIS (Geografisk Informati-
onssystem). Projektet vil eksempelvis
betyde at enhver bygning, bolig,
virksomhed, husstand mv. vil kunne
vises på et kort, såfremt den tilhøren-
de adressebetegnelse findes blandt
KRR-adresserne.
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Illustrationer af anvendelse af GIS i regionplanlægningen (fiktive data)

Antal brancher på byniveau Pendling og lokalkøbsandel på kommuneniveau

Omsætning pr. indbygger på kommuneniveau
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Antal brancher på byniveau
Ved samtlige butikker i adresselisten er
der tilknyttet branchebetegnelse. De
forskellige brancher er herefter sum-
meret på byniveau.

Pendling og lokalkøbsandel på
kommuneniveau
Lokalkøbsandelen er fastlagt udfra om-
sætningen (Momsstatistikken, besigti-
gelse mm) og forbruget (DS‘s For-
brugsundersøgelser og Markedssta-
tistik). Pendlingstallene kommer fra
Indrigsministeriets kommunale nøg-
letal.

Omsætning pr. indbygger på
kommuneniveau
Omsætningen for alle detailhandels-
butikker indenfor de enkelte kommu-
ner er summeret og herefter divideret
med antallet af indbygger.
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Illustrationer af anvendelse af GIS i lokalplanlægningen (fiktive data)

Butikkernes beliggenhed

Fordelingen af hovedbutikstyper

Illustrationer af anvendelse af GIS i kommuneplanlægningen (fiktive data)

Lokalplanlægning
Detailhandelsdata som er indsamlet og
geokodet i forbindelse med region- og
kommuneplanlægning kan også bruges
i lokalplanlægningen.
   Når først geokodningen af butikkerne
er foretaget på fx amtsniveau, er det
bare et spørgsmål om at zoome ind for
at få informationer på kom-
muneniveau eller lokalniveau. For at få
det bedste resultat kan det være nød-
vendigt at skifte baggrundskort. I de
viste eksempler er et digitalt teknisk
kort brugt som undergrundskort.

Butikkernes beliggenhed
Prikkortet med butikkernes placering
fremkommer ved en geokodning af
adresselistens butikker. Adresselisten
er opdelt i de tre hovedbutiksgrupper;
dagligvarer, beklædning, øvrige ud-
valgsvarer.

Butikkernes bruttoetageareal
Prikkortet med butikkernes brutto-
etagearealer er fremkommet ved at
samkøre adresselisten med databasen
indeholdende butikkernes bruttoetage-
areal. Butikkerne i adresselisten er
geokodet. De fem intervaller for
bruttoetagearealer for forskellige stør-
relser symboler. Oplysninger om brut-
toetagearealet kommer primært fra
BBR. Hvis man hellere vil have de
nøjagtige værdier for bruttoetagearea-
let, vil det ikke være noget problem
med et GIS-program.

Kommuneplanlægning
Fordeling af hovedbutikstyper
Ved hjælp af geokodningen af butik-
kerne i adresselisten summeres butik-
kerne i de fire hovedbutikstyper inden
for de i planlægningen udvalgte stati-
stikområder.

Lokalkøbsandel
Ved lokalkøbsandelen divideres om-
sætningen i et område med områdets
samlede forbrug. Omsætningen fra
Momsstatistikken knytter sig til stati-
stikområderne. Omsætningstal fra pri-
vate registre og besigtigelsen knyttes
til de enkelte butikker ved geokodning
af butikkerne fordeles denne omsæt-
ning på statistikområderne. Forbruget
er fastlagt udfra en samkøring af
Forbrugsundersøgelsen og Markeds-
statistikken fra Danmarks Statistik.
Forbruget bliver også udregnet for
statistikområderne.
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Butikkernes bruttoetageareal

Lokalkøbsandel
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Kommunerne på Fyn, Bornholm,
Københavns og Frederiksborg amter
er pt. så langt i processen, at 99,8%
af adresserne har tilknyttet geografi-
ske koordinater.

En række kommuner i andre dele
af landet er i gang med projektet eller
med forberedelserne, hvorfor det
skønnes, at ca. halvdelen af landet vil
være koordinatsat i løbet af foråret
1999.

Da projektet baserer sig på kom-
munernes eget initiativ kan man for-
sigtigt skønne, at hele landet vil være
dækket af geografisk stedfæstede
adresser om 1-2 år.

Parterne bag adresseprojektet,
kommunerne, By- og Boligministe-
riet, og Kort & Matrikelstyrelsen
overvejer pt. om, der vil være behov
for opnå en landsdækning med adres-
sekoordinater på et tidligere tids-
punkt. Det vil kræve, at der dannes
foreløbige adressekoordinater for de
dele af landet, hvor kommunerne ik-
ke endnu har færdiggjort de egentlige
data.

Praktiske forsøg, bl.a. fra Born-
holm viser, at et sådant foreløbigt da-
tasæt vil kunne opbygges 100% ma-
skinelt på basis af eksisterende,
landsdækkende data (fra KRR og det
digitale matrikelkort).

Såfremt der opnås enighed mellem
parterne bag projektet, kan datasættet
derfor være færdigt relativt hurtigt, fx
1. maj 1999.

Erfaringerne tyder endvidere på, at
fuldstændigheden af data vil være høj
(over 99%), men at den geografiske
nøjagtighed vil være noget ringere
end det færdige datasæt, idet koordi-
naten dog altid vil være placeret på
den rigtige grund (matrikelnummer).
Det vil i givet fald være kommuner-
ne, der administrerer de foreløbige
adressekoordinater, indtil de efter-
hånden afløses af de egentlige, mere
nøjagtige, koordinater.

For offentlige myndigheder, som i
forvejen baserer sig på administrative
adresseoplysninger fra kommunerne,
vil det være en fordel at kunne benyt-
te sig af de samme offentlige basis-

data til geografisk visualisering, -
analyser mv. som til øvrige forvalt-
ningsopgaver.

Fælles adressedatasæt
Kommunerne gennemfører i øjeblik-
ket en harmoniseringsarbejde, der har
til formål at udpege og etablere et
fælles administrativt basisregister for
adresser.

Projektet bygger på adresserne fra
de tre kommunale basisregistre,
Ejendomsstamregisteret (ESR), Byg-
nings- og Boligregisteret (BBR) og
Krydsreferenceregisteret (KRR), som
sammen med vejkoder og vejnavne
fra CPR-systemet, (der også admini-
streres af kommunerne), udgør den
administrative ramme for adresserne
i Danmark. De harmoniserede adres-
ser er placeret i Krydsreference-
systemet.

Det er endvidere aftalt med det
Centrale Virksomhedsregister (CVR)
at arbejde for en højere grad af over-
ensstemmelse mellem adressen i hen-
holdsvis CPR, CVR og BBR/ESR.

Princippet i geokodning, hvor egenskabsdata knyttes til kort via adressedata.

2405081015 Jensen
Møbler

Hans
Jensen 524410 Møbel

forretning

Identi-
fikation

Navn
1. del

Navn
2. del

Hoved
branche

Branche
tekst

15
13

17A
17B

St.tv St.th

1.tv. 1.th.

2.tv. 2.th.

5081 Paradisæblevej

2405081015

Komm. Vejkode Husnr.
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Top10DK fra Kort- og Matrikelstyrelsen

Kort & Matrikelstyrelsen TOP10DK
Kort & Matrikelstyrelsens kortværk
„TOP10DK“ vil være landsdækkende
i år 2000. På nuværende tidspunkt
mangler Vestsjællands Amt, Stor-
strøms Amt, Fyns Amt og Jylland
Nord for Århus. Vendsyssel og den
nordlige del af Århus Amt færdiggø-
res ved udgangen af 1999. Vestsjæl-
lands Amt og den sydlige del af
Nordjyllands Amt færdiggøres i
1999.

TOP10DK indeholder bygninger,
vejmidter i netværksstruktur, sogne-,

kommune- og amtsgrænser samt by-
grænser. Indenfor bygrænsen er der
opdelinger på bykerne, områder med
højt og lavt byggeri samt industri-
områder.

10 amter har købt TOP10DK.
Kommunerne er også begyndt at kø-
be, men dækningen er endnu ikke
høj.

Digitale matrikelkort
Kort- og Matrikelstyrelsens digitale
matrikelkort er landsdækkende og in-
deholder alle matrikler med afgræns-

ninger og matrikelnumre. Til kortet
kan kobles den digitale matrikelfor-
tegnelse, der betyder, at der er kob-
ling til bl.a. ejendomsnummer og
ESR. Gennem Krydsreferenceregis-
tret kobles ESR og BBR, og hermed
er der sammenhæng mellem BBR og
det digitale matrikelkort.

 Alle landets amter og ca. 200
kommuner har købt Det digitale Ma-
trikelkort.

Tekniske kort (T0-T3-kort)
Kommunerne har tekniske kort, med
bygninger, veje, vejnavne, adresser
mv.

De kommunale tekniske kort blev
tidligere produceret i T-standarden
(T0-T3-kort), som blev fastlagt af det
JyskFynske Kortsamarbejde. I 1993
blev standarden moderniseret i TK-
standarden, som blev fastlagt af
Kommunalteknisk Chefforening i
samarbejde med Kort- og Matrikel-
styrelsen.

Med TK-standarden er der indført
forskellige nye krav til kortet. Ek-
sempelvis skal polygonerne lukkes i
en række temaer som bygninger,
søer, skove m.v.

De kommunale tekniske kort vari-
erer i kvalitet. Nogle er meget langt
fremme med at fremstille kort, der er
egnede til GIS-brug, andre er ikke
begyndt. Alle store kommuner er i
gang med at forbedre deres kort.

Som eksempel har Aalborg Kom-
mune valgt at fastholde T-standarden,
hvor kun objekter i nogle temaer la-
ves som lukkede polygoner. Aalborg
Kommunes tekniske kortet indehol-
der vejmidter i netværksstruktur, vej-
navn og vejkode. Husnumre er punk-
ter indenfor bygningen på kortet.
Bygningerne er ikke lukkede flader,
men det er under udarbejdelse. Det
tilstræbes at en bygning i kortet sva-
rer til en bygning i BBR, men det
sikres ikke. Der er ikke BBR-enheder
på kortet. Det vil dermed ikke være
muligt at få korrekt fladeudfyldning

Gennemgang af digitale kort

Digitalt teknisk kort
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Digitalt kort fra Dansk Adresse og Vejdatabase DAV
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Ekstra vejkode 9999

FREDERICIA

Digitalt kort fra Kortgruppen

af BBR-enheder på kortet. Der er
herudover sognegrænser og kommu-
negrænser men ikke postdistrikt i
kortet. Aalborg Kommune har herud-
over udarbejdet et oversigtskort med
vejmidter i netværksstruktur, vejnav-
ne og vejkoder, og kommunen har
ortofoto, der kan anvendes som bag-
grund for præsentation af data.

Kortgruppen
Kortgruppen i Frederikshavn har
landsdækkende kort med vejnavne,
postnummmerdistrikter og sogne-,
kommune- og amtsgrænser.

Bygrænserne findes for alle byer
med over 1000 indbyggere. Byer
med mellem 200 og 1000 indbyggere
er vist med priksignatur. Prisen for
anvendelse af kortet er 2000 - 8000
kr. for hele kortet.

Dansk Adresse og Vejdatabase
Naturgas MidtNord, TeleDanmark,
Kampsaks Geoplan, Dansk Total Di-
stribution mfl. har udarbejdet GIS-
kort, der dækker hele landet.

Kortene overholder TK1 standar-
den og er nogle steder i TK3 stan-
dard.

Kortene indeholder vejmidter. Ve-
jene er opdelt på segmenter mellem
alle kryds. Der er topologi i vejkor-
tene, dvs. at vejsegmenterne er knyt-
tet sammen i netværk, og der er til
hvert segment knyttet adresseinter-
valler (dvs. adresserne mellem vej-
krydsene) oplysninger om maksimal
kørehastighed, vejlængde mv.

Kortene kan derfor bruges til rute-
planlægning. Der er også detaljerede
adressedata, hvor alle veje og hus-
nummerintervaller er lagt ind med et
koordinatsæt i kortet. Herudover in-
deholder kortet bygrænser, kommu-
ne- og amtsgrænser og postdistrikter.

Gennem adressedatabasen i GIS-
kortet er der en god sammenhæng
mellem BBR, CER og kortet. Det er
muligt at lave en forholdsvis præcis
placering af fx butikker.

Nøjagtigheden for alle elementer i
kortet er 5 meter eller bedre.

Prisen for en enkeltbruger-løsning
med vejmidter og adresseintervaller
er 40.000 kr. for hele landet.

Naturgas Midt  Nord
Naturgas Midt Nord er på trapperne
med et nyt kortsystem „DDO-Vek-
tor“. Kortet indeholder vejmidter,
byer, sogne-, kommune-, amts-

grænser mm. Kortet forventes at
være på markedet i starten af 1999.

Kraks digitale kort
Kraks digitale kort fås både som
oversigtskort for hele landet og i
bykortniveau for 44 byer i Jylland,
33 på øerne og for hele HT-området.
Kortene indeholder en række forskel-
lige temaer som fx veje, vejnavne,
vandløb, seværdigheder, byer mm. I
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Kraks digitale kort

Det digitale kort DDO-vektor fra Naturgas Midt Nord

Sanddal

Erritsø

Strib

Snoghøj

Teglgård

forlængelse af de digitale kort har
Kraks forlag lavet en GIS-pakke,
som vil være mulig at benytte i for-
bindelse med detailhandelsdata. Pri-
sen for et enkelt kort på byniveau ko-
ster omkring 2000 kr.

Konklusion
Det kan konkluderes, at det digitale
kortgrundlag med de nødvendige in-

formationer findes i de kommunale
grundkort og i en række landsdæk-
kende kortværker.

GIS er velegnet til at skabe over-
blik og præsentation af forudsætnin-
ger og løsninger i detailhandels-
planlægningen. De eksisterende kort
giver gode muligheder for udvikling
af GIS i amter og kommuner.
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Aftale om adressefællesskab

Entydige adresser
Ifølge regeringens IT-handlingsplan
om en bedre udnyttelse af offentlige
data er det væsentligt at skabe større
entydighed og præcision i adresse-
betegnelser for de tre basisregistre
CPR, CVR og BBR, så de stemmer
indbyrdes overens, og så de enkelte
basisregistres adressedata opnår den
størst mulige pålidelighed.

Det vil have store fordele i mange
relationer og vil tilgodese mulighe-
derne for at koble data fra CVR og
BBR i detailhandelsplanlægningen.

Arbejdsgruppen om adresse-
fællesskab
Med reference til Samordningsudval-
get for Ejendomsdata (SAMBO) har
Boligministeriet, Kort- & Matrikel-
styrelsen, CPR-kontoret og Dan-
marks Statistik (CVR-projektet) i
1997 analyseret behovet for adresse-
fællesskab mellem CPR, BBR/ESR
og CVR, gennemgået de nuværende
rutiner og muligheder, og på den bag-
grund foreslået, at der etableres et
„adressefælleskab“ i form af et tæt-
tere formelt samarbejde mellem par-
terne på området, herunder:
• at det entydige ansvar for oprettel-

se og administration af adresser
m.v. præciseres,

• at de eksisterende adresseregistre
på ejendomsområdet styrkes og
kompletteres, bl.a med henblik på
en mere fuldstændig adressering af
erhvervsejendomme og -bygninger
og

• at basisregistrenes adresseoplys-
ninger valideres på en hensigts-
mæssig måde gennem en forbed-
ring af eksisterende kontrolrutiner
og etablering af nye.

Hensigten er at sikre, at adresserne i
de tre basisregistre oprettes, kontrol-
leres og valideres efter aftalte ret-
ningslinier, der sikrer entydige adres-
ser.

Det bemærkes, at gennemførelse
af den pågældende arbejdsgruppes
forslag forudsætter en afklaring af
BBR’s  lovmæssige grundlag, hvilket
stadigt er udestående.

Kommunernes fordele
Adressefællesskabet vil give kommu-
nerne bedre mulighed for at koordi-
nere de enkelte adresser til brug for
opgaver i de forskellige forvaltnin-
ger. Kommunerne modtager henven-
delser fra en lang række parter, der
angiver adresser af vidt forskellig op-
rindelse. De passer ikke i alle tilfælde
med hinanden, og det kan give admi-
nistrative vanskeligheder.

Andre parters fordele
Tilsvarende vil en række øvrige par-
ter indenfor den offentlige og private
sektor have stor nytte af kombinerede
datasæt. Fx vil der til brug for han-
del, finansiering og forsikring kunne
ske kobling af CVR-data med ejen-
doms-, vurderings- og tinglys-
ningsoplysninger. CVR-data vil kun-
ne kobles tæt til miljørelaterede op-
gaver, fx trafikstøjsbelastninger,
recipientudledninger o.lign. I den pri-
vate sektor vil der kunne gennemfø-
res mere detaljerede markedsunder-
søgelser ved at inddrage et bredere
datagrundlag fra de tre basisregistre.

Statistik- og GIS-brug
Danmarks Statistik vil kunne udvikle
forskellige statistikker baseret på en
kombination af BBR, CPR og CVR.
Og med en kobling til adressernes
x,y-koordinater i GIS vil virksom-
hedsdata kunne indpasses i en geo-
grafisk behandling med brug af digi-
tale kortværk. Derved opnås visuali-
seringsmuligheder, som kun vanske-
ligt kan opnås på anden vis.

Adressemyndigheder
Kommunalbestyrelserne har allerede
i dag den dominerende rolle i forbin-
delse med tildelingen af adresser. In-
denfor ejendomsdataområdet og per-

Virksomhedsadresser og adres-
ser i de kommunale registre
Kort & Matrikelstyrelsen undersøgte i
1997 overensstemmelsen mellem
adresseoplysninger i CER og de kom-
munale ejendomsregistre (KKR-syste-
met, herunder BBR). Undersøgelsen
blev gennemført i Helsingør og Køge
Kommuner.

Samlet kunne 86 % af adresserne i
CER genkendes i KKR-systemet. Af de
14 %, som ikke kunne genkendes,
skyldtes 10 %, at CER-adressen mang-
lede bogstav. 1 % skyldtes, at KKR-
adressen manglede bogstav. 2 % var
andre uoverensstemmelser. CER-
adresserne blev anvendt ubearbejdet.
Det er ikke undersøgt i marken om
virksomhederne faktisk ligger på adres-
serne.

Fremskaffelse af adresse-koordi-
nater - et pilotprojekt
Boligministeriets departement, Kort-
og matrikelstyrelsen, Kommunernes
Landsforening samt Høje Tåstrup,
Munkebo, Lemvig, Århus og Køben-
havns Kommune gennemførte i 1994-
95 et pilotprojekt om fremskaffelse af
adressekoordinater.

Formålet med projektet var, at afprø-
ve metoder til at udtrække og ordne
adresser i ESR og BBR og fremskaffe
koordinater til hver enkelt adresse ved
hjælp af digitale tekniske kort. Projekt-
arbejdet er et led i “Adresseprojektet”.

Hovedresultaterne var, at der med en
relativt begrænset indsats i kommuner-
ne kan etableres en adressesamling,
hvor der til mere end 90 % af adresser-
ne er knyttet koordinater, som kan af-
læses i de digitale tekniske kort. Der er
herudover udviklet metoder til bereg-
ning af omtrentlige koordinater til yder-
ligere ca. 5 % af adresserne, sådan at
mere end 95 % af adresserne er stedfæ-
stede.

Det skønnes, at en dækning på op
mod 100 % kan gennemføres med et ri-
meligt ressourceforbrug i den enkelte
kommune.

Indledningsvis blev adresserne i kort
og registre gennemgået og oprettet. I de
4 kommuners kort udgjorde fejlene om-
kring 0,5 % af samtlige adresser. Kon-
trollen af BBR og ESR-adresserne vi-
ste, at der i ca. 10 % af adresserne var
grund til at rette adresserne.
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sonregistreringen eksisterer en admi-
nistrativ praksis, som igennem
mange år har givet kommunalbesty-
relserne mulighed for tildeling af
adresser. I følge BBR-loven kan
kommunen ændre og tydeliggøre
ejers fastsatte adresse.

Men kommunernes bemyndigelse
til at tildele adresser er ikke entydigt
fastlagt, idet flere love giver andre
myndigheder mulighed for at ændre
adresser efterfølgende, fx i CVR.

Validering af CVR mod CPR
Ved etableringen af CVR skal der
foretages en validering af alle
adresseoplysninger op imod CPR´s
vejregister, så kommunekode, vej-
kode, vejnavn, bynavn samt post-
nummer valideres direkte, og hus-
nummer- og etage/sideangivelse kon-
trolleres for, om den ligger indenfor

det husnummerinterval, som er fast-
lagt i CPR´s vejregister.

Hvis CVR´s dataleverandører eller
CVR konstaterer fejl ved validerin-
gen vil de tage kontakt til kommu-
nen. Denne validering sikrer således,
at der er korrekt kommunekode og
vejkode, samt at husnummeret ligger
indenfor de anførte husnummer-
intervaller i CPR´s vejregister.

Usikkerhed om adresser
Valideringen sikrer imidlertid ikke, at
alle CVR-adresser eksisterer som
kendte faktiske adresser i de kommu-
nale registre, at virksomheder vitter-
ligt ligger på adressen, eller at kom-
munen får kendskab til uoverens-
stemmelserne. Ud fra en stikprøvevis
vurdering af de eksisterende registre
(CER og BBR/ESR) antages uover-
ensstemmelserne dog at være af be-

grænset men varierende omfang fra
kommune til kommune.

Adressearbejdsgruppens
forslag til aftale
Validering af CVR mod BBR/ESR
Under forudsætning af, at kommu-
nerne med den kommende BBR-lov
udstyres med den fornødne myndig-
hed til og ansvar for at foretage en
supplerende registrering af bygnings-,
opgangs- og enhedsadresser m.v. for
erhvervsejendomme og -bygninger,
har arbejdsgruppen foreslået at sup-
plere med en validering af CVR’s
husnummer/bogstav, etage-, side-, og
dørbetegnelse op imod  adresse-
mængden i BBR/ESR således, at
CVR-adressebetegnelser, der ikke
findes i BBR/ESR, udløser et ad vis
fra CVR til kommunalbestyrelsen

Nuværende kontrol af virksomheds-
adresser i CVR.

Virksomheden leverer adresse på juridisk
enhed. Danmarks Statistik og Arbejdsmi-
nisteriet kan levere adresse på produk-
tionssteder. Valideringen giver sikkerhed
for, at vejnavn og husnummerinterval fin-
des i CPR. Valideringen sikrer derimod
ikke, at alle produktionssteder er med,
eller at alle CVR-adresser stemmer over-
ens med adresserne i de kommunale regi-
stre.

CVR

Virksomhed

CPR
Vejnavn
Husnr.
Interval

Kommunen
Manuel kontrol og oprettelse af ny adresse

• Told & Skat
• Erhvervs- og selskabsstyrelsen
• Danmarks Statistik
• Arbejdsministeriet

Anmeldelse/oprettelse m.v.

1 8

2 7

5

3

4

6
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med anmodning om kontrol af CVR-
adressen.

Herefter kontrollerer kommunen:
• enten om den pågældende adresse-

betegnelse er en faktisk adresse,
som bør oprettes som sådan i ejen-
domsregistrene ESR eller BBR til
en ejendom, bygning eller enhed.
Kommunerne ajourfører herefter
BBR.

• eller alternativt om den pågælden-
de CVR-adresse skal ændres.

Fremgangsmåder ved adresseæn-
dring i CVR
Såfremt kommunen afgør, at en
CVR-adressebetegnelse skal ændres,
foreslår den pågældende arbejdsgrup-
pe adresseændringen foretaget på en
af to fremgangsmåder:
1. Opdatering af korrekte adresser

via virksomhederne:

I denne model sender kommunen
meddelelse om den korrekte
adresse til virksomheden, og det er
virksomhedens ansvar at meddele
de rettede adresseoplysninger til
de ansvarlige dataleverandører
(herunder CVR-administrationen),
der herefter ajourfører oplysnin-
gerne i CVR.
Men næppe alle virksomheder vil
reagere, hvorfor der permanent vil
kunne findes uoverenstemmelser
mellem CVRs adresse-
informationer og de øvrige basis-
registres adressebetegnelser.
Brug af data på tværs af de tre
basisregistre kan vanskeliggøres
herved.

2. Opdatering af korrekte adresser
via kommunen:
Det var adressearbejdsgruppens
vurdering, at dette forslag - der er

det mest vidtgående -sandsynligvis
vil kræve lovændring hos Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen samt
Told- og Skattestyrelsen.
Her sender kommunen en medde-
lelse til CVR´s dataleverandør
med den korrekte adresse, og det
er dataleverandørens opgave at
orientere virksomheden om, at
dens adresse er berigtiget i CVR.
Denne procedure svarer i høj grad
til de procedurer, der gælder på
CPR-området. Ved denne løsning
skal det sikres, at data-
leverandørerne har bemyndigelse
til at kunne ændre adressen efter
kommunens forslag.

Kontrolniveauer hos kommunen
Kravene til kommunens kontrol og
berigtigelse kan eventuelt fastsættes
således, at den som udgangspunkt

Forslag til etablering af adressefælles-
skab.

CVR-adressen valideres med adresser i
krydsreferenceregistet/BBR.

Forslag 1 og 2 til ændring af virksom-
hedsadresser i CVR.

I forslag 1 er virksomheden ansvarlig for
at meddele den rettede adresse til CVR,
men næppe alle virksomheder vil rea-
gere.

I forslag 2 meddeles den rettede adresse
til CVR og virksomheden. Dette kræver
bemyndigelse til dataleverandøren til at
rette butiksadressen efter kommunens
forslag.

CVR

Virksomhed

CPR
Vejnavn
Husnr.
Interval

Kommunen
Manuel kontrol og oprettelse af ny  adresse

KRR/BBR
Husnr./bogstav

Side/etage

• Told & Skat
• Erhvervs- og selskabsstyrelsen
• Danmarks Statistik
• Arbejdsministeriet
     Anmeldelse/oprettelse m.v.

Forslag 1

Forslag 2
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som minimum skal sikre overens-
stemmelse for adgangsadresser, dvs.
adressebetegnelser til og med vej-
kode og husnummer/bogstav, men
uden etage og side/dørnummer. Se-
nere kan det evt. udvides til, at der
også sikres overensstemmelse for
etage og side.

Etableringen af adressefælles-
skabet
Adressefællesskabet foreslås bl.a.
etableret ved en indbyrdes systema-
tisk engangskontrol af CVR´s nuvæ-
rende adressebestand for de juridiske
enheders officielle adresser og post-
adresser, og af
produktionsenhedernes beliggen-
hedsadresser og postadresser for hus-
nummer, bogstav, etage-, side- og
dørbetegnelse.

Det sker ved at samkøre CVR-
adresserne med BBR/ESR´s adresse-
bestand, og derefter iværksætte en
kontrol i kommunerne af de adresser,
der ved samkøringen ikke er identi-
ske.
Oplysninger om antallet af adresser,
der vil skulle kontrolleres er i dag
mangelfuldt belyst, men Kort &
Matrikelstyrelsen har iværtsat en
mindre undersøgelse herom.

Periodisk dataudveksling
Basisregistrenes adressesamlinger
skal stilles til rådighed for de pri-
mære interessenter ved opdatering og
validering. Det kan ske ved at tilret-
telægge en periodisk overførsel af re-
levante data fra ét basisregister til de
andre involverede basisregistre.

Kommunale ressourcer
For kommunerne vil der være behov
for fastlæggelse af nye procedurer for
varetagelse af det entydige ansvar for
oprettelse og administration af adres-
ser. Konkret drejer dette sig bl.a. om
• kontrol af eksisterende adresser,
• tildeling af adgangsadresser i

erhvervsejendomme og -bygnin-
ger,

• omkostninger forbundet med over-
førelse af ajourføringsdata fra
BBR til CVR og omvendt, samt til
forbedring af samspillet med CPR,
og

• ressourcebelastning ved første-
gangskontrol og -opretning af de
nuværende fejl og mangler.

• Omkostninger skal ses i sammen-
hæng med de fordele, som kom-
munerne opnår ved en udvidelse af
adressernes korrekthed og anven-
delighed.
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Sammenfatning om registrene og behovene

Planlovens bestemmelser
Planloven fastsætter, at redegørelsen
for forudsætningerne for region- og
kommuneplanens bestemmelser om
detailhandelsstrukturen bl.a. skal in-
deholde:
• en vurdering af omfanget af det

eksisterende bruttoetageareal til
butiksformål for de enkelte byer
og bydele fordelt på hovedbutiks-
typer og disses omsætning.

Amter og kommuners erfaringer
på nuværende tidspunkt
En undersøgelse af amter og kommu-
ners erfaringer viser, at amt og kom-
mune samarbejder om at indsamle
oplysninger om navn, adresse, bran-
che, hovedbutikstype, bruttoetage-
areal samt omsætning. Oplysningerne
indsamles som hovedregel på butiks-
niveau.

I de fleste tilfælde gennemføres
dataindsamlingen næsten uden brug
af offentlige registre. I stedet vælges
besigtigelse, spørgeskemaer m.v.

Amter og kommuner benytter i
dag betydelige ressourcer på manuel-
le registreringer af butikker, idet op-
lysningerne i de eksisterende registre
efter amters og kommuners opfattelse
ikke kan tilgodese deres ønsker om
data. Der er derfor et stort ønske om,
at de centrale registre i højere grad
kan anvendes til detailhandelsplan-
lægningen.

Barrierer for anvendelse af registre
Amter og kommuner nævner en ræk-
ke barrierer for at anvende eksiste-
rende registre i detailhandelsplanlæg-
ningen bl.a. at
• Det virker som et kompliceret valg

og en usikker løsning.
• Det har været svært at overskue

valg og bestilling af rigtige data og
på den rigtige måde til
planlægningsopgaven.

• Der er usikkerhed om kvaliteten af
dataene.

• Fuldstændig samkøring af registre-
ne kræver manuelle justeringer af
oplysningerne i det enkelte regi-
ster.

• En manuel indsamling af data ved
besigtigelse af alle butikker er en-
kel og afprøvet, men usikker og
ressourcekrævende.

• Registrene ikke er afstemt til be-
hovene i detailhandelsplanlæg-
ningen.

Eksisterende registre og moderni-
seringsplaner
Arbejdsgruppens gennemgang af de
nuværende registre viser, at de of-
fentlige registre indeholder mange af
de data, som amter og kommuner
efterspørger, men registeroplysning-
erne skal bearbejdes og suppleres
manuelt.

Det centrale Erhvervsregister
(CER) indeholder fx adresse og
branchekode på alle virksomheder.
Bygnings- og Bolig Registeret (BBR)
indeholder oplysninger om erhvervs-
areal i bygninger og Momsstatistik-
ken indeholder omsætningsoplysnin-
ger for alle firmaer, men omsætnin-
gen kan ikke opdeles på de enkelte
butikker i alle tilfælde.

Der er flere planer om at moderni-
sere de eksisterende registre.

CER erstattes i efteråret 1999 af
Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR), BBR omlægges omkring år
2000 og Danmarks Statistik moderni-
serer eksisterende produkter og ud-
vikler nye produkter. Fx ved at ind-
lægge digitaliserede adresser i
markedsstatistikken og opbygge en
regnskabsstatistik baseret på arbejds-
steder.

Disse moderniseringsplaner er ud-
gangspunkt for arbejdsgruppens an-
befalinger.
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Arbejdsgruppens anbefalinger

Ønske om bedre data
Arbejdsgruppen kan konstatere, at
ønsket om tilgængelige register-
oplysninger er til stede allerede i dag.

Mange amter og kommuner køber
detailhandelsdata fra konsulentfirma-
er, der foretager manuelle registrerin-
ger med direkte kontakt til butikker-
ne. Denne fremgangsmåde forøger
respondentbyrden, medfører uensar-
tede data og giver ajourføringspro-
blemer.

Arbejdsgruppen kan endvidere
konstatere, at amterne og kommuner-
ne samarbejder om indsamling af da-
ta. Indsamlingen foregår som hoved-
regel på butiksniveau, så de indsam-
lede data kan indgå i både region- og
kommune- og lokalplanlægningen.

Arbejdsgruppen vurderer, at mu-
lighederne for at påvirke indsamlin-
gen af detailhandelsdata i forbindelse
med amternes igangværende plan-
lægning er begrænsede. Tilsvarende
gælder for de kommuner, der har

valgt eller vælger at gennemføre
kommuneplanproceduren samtidig
med regionplanlægningen.

Forslag på kort sigt
Arbejdsgruppen skal ifølge kommis-
soriet udarbejde et samlet forslag til,
hvordan amter og kommuner kan an-
vende eksisterende registre i den nu-
værende situation, samt hvordan da-
tasammensætningen og -opdaterin-
gen til brug for detailhandelsplanlæg-
ningen kan sikres.

Forslagene på kort sigt koncentre-
rer sig om gode råd til amter og kom-
muner i forbindelse med dataindsam-
lingen, forslag til opbevaring af data
samt udarbejdelse af standardløs-
ninger på anskaffelse af forbrugs- og
omsætningsoplysninger.

Forslag på længere sigt
Arbejdsgruppen skal ifølge kommis-
soriet udarbejde forslag til, hvorledes
der kan ske en tilpasning og eventuel

udbygning af registre, så de kan an-
vendes til opsamling og levering af
relevante planlægningsorienterede
data om butiksarealer og om omsæt-
nings- og forbrugsforhold.

Forslagene på længere sigt retter
sig mod forbedret adgang til data,
forbedret indhold i registrene og for-
bedret samspil mellem registrene så
de kan levere planlægningsrelevante
detailhandelsdata.

Forslag om GIS
Arbejdsgruppen skal ifølge kommis-
soriet udarbejde forslag til hvorledes
anvendelsen af GIS kan understøtte
detailhandelsplanlægningen.

I rapporten’s afsnit om “Kort og
GIS” vises eksempler på planlæg-
ningsrelevante kort, der kan udarbej-
des på baggrund af digitale detailhan-
delsdata.

Anvendelse af eksisterende
registre
1 Opbyg en database
2 En metode til etablering af en

butiksdatabase
3 En metode til etablering af

arealdatabase
4 En metode til etablering af en

omsætningsdatabase
5 Tænk i GIS

Tilpasning og justering af re-
gistre
1 CVR-data
2 Standardinddeling af DB93
3 Entydige butiksadresser
4 Butiksdata i BBR
5 Ajourføring af data i BBR
6 Bedre omsætningsoplysninger
7 Bedre forbrugsoplysninger
8 Evaluering

Oversigt over anbefalinger
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Opbyg en database
Arbejdsgruppen vurderer, at det er en
god idé, at planlægningsmyndighe-
den opbygger en midlertidig database
for de enkelte planlægningsområder
med følgende indhold registreret på
butiksniveau:
• Butiksnavn
• BBR-adressen (med vej og vej-

kode, husnummer, adressebogstav,
etage og side samt ejendoms- og
kommunenummer)

• CER-/CVR-adressen (med vej og
vejkode, husnummer, adresse-
bogstav, etage og side samt post-
nummer og postdistrikt)

• Branchebetegnelse efter DB93
• Bruttoetageareal efter planloven
• SE-nummer (CVR- og P-nummer

efter CVR‘s idriftsættelse)

Desuden bør omsætningsoplysnin-
ger for planlægningsområdet fremgå
opdelt på hovedbutikstyper.

Når registreringen sker på butiks-
niveau giver det mulighed for at an-
vende samme data til såvel region-,
kommune- og lokalplanlægningen
samt til administrationen af planer
ved kommunens byggesags-
behandling.

Det må være en ressourcemæssig
fordel, at kommuner og amter koor-
dinerer tilvejebringelse og ajourfø-
ring af oplysninger med løsning af
andre opgaver i administrationen.
Det gælder f.eks ejendomsvurdering
og byggesagsbehandling.

Butiksnavn og adresse
CER - og fra efteråret 1999 CVR -
kan benyttes som grundlag for en
butiksdatabase for butikker.

Adresseoplysningerne fra CER og
CVR bør vurderes og tilrettes manu-
elt med henblik på kontrol af, at
adressen refererer til den faktiske
placering af butikken.

Der er desuden behov for at skille
ubetydelige firmaer fra, fx hjemme-
salgsvirksomheder eller andre virk-
somheder uden butikslokaler så som
håndværksvirksomheder m.v.

Samkøring med fx adresse-
oplysninger hos teleselskaberne eller
i vejvisere kan bidrage til opbygning
af butiksdatabasen.

En fuldstændig opretning af data
kan kun ske ved besigtigelse, telefon-
opkald og lokalkendskab.

Anvendelse af eksisterende registre

Der kan dannes en adressedatabase ud
fra oplysninger i CER eller fra efteråret
1999 CVR. Oplysningerne skal tilrettes
manuelt.

En metode til etablering 
af en butiksdatabase

CER/CVR oplysninger

Alle registrerede virksom-
heder i de bestilte brancher

Manuel tilretning af
navn og adresser

Adresser rettes til butikker-
nes beliggenhedsadresser.
Virksomheder uden butik 
skilles fra.
Selskabsnavne rettes evt.
til butiksnavne.

Butiksdatabase

Den enkelte butik som geo-
grafisk enhed.

Databasens indhold:
• Butiksnavn
• CVR-adresse (vej, vejkode,

husnummer, adressebogstav
etage og side samt postnum-
mer og postdistrikt)

• Branchebetegnelse (DB93)
• SE-nummer (CVR-nummer 

efter CVR's idriftsættelse)
• P-nummer (efter CVR's 

idriftsættelse)

Kobling til GIS

Butikkerne geokodes og 
vises grafisk på fx Top10DK.

Muligheder i GIS:
• Oversigtskort
• Temakort
• Analyser

Eventuel visuel tilretning
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Butiksareal
BBR og Begrundelsesregisteret inde-
holder oplysninger om bygnings-
anvendelse, men det er ikke muligt at
trække butikkernes bruttoetageareal
direkte ud af registrene.

Med adresser fra butiksdatabasen
kan man få de relevante erhvervs-
arealer fra BBR. For nogle adresser
vil der være ét entydigt mach med ét
entydigt butiksareal.

For andre adresser kan der enten
være flere erhvervsarealer at vælge
imellem på adressen eller ingen er-
hvervsarealer.

Endelig vil der være adresser, der
ikke matcher en adresse i BBR.

En metode til etablering 
af en arealdatabase

Samkøring af databaser

Samkøring af adresser i bu-
tiksdatabasen med adresser
i BBR/Begrundelsesregistret. 

Manuel tilretning af
adresser

Manglende match pga. for-
skellige adresser i CER og 
BBR.
Manglende entydighed - 
flere eller ingen adresser i
arealdatabasen.
Manglende arealer opmåles.
Evt. kvalitetssikring af areal-
data.

Arealdatabase

Den enkelte butik som geo-
grafisk enhed.

Databasens indhold:
• BBR-adresse (vej, vejkode,

husnummer, adressebogstav
etage og side samt ejen-
doms- og kommunenummer

• Bruttoetageareal

Kobling til GIS

Butikkerne i adressedata-
basen er geokodet og vises 
grafisk på fx Top10DK.

Muligheder i GIS:
• Oversigtskort
• Temakort
• Analyser

Eventuel visuel tilretning

Der kan dannes en arealdatabase ud fra
oplysninger i CER/CVR og BBR. Oplys-
ningerne skal rettes manuelt.

Tekniske kort med adresse og bygnings-
tema kombineret med matrikelkort samt
BBR-udskrifter er gode hjælpemidler ved
den manuelle registrering.

Kommunernes lokalkendskab er en god
kilde til kvalitetssikring mod grove fejl i
det nuværende BBR.

Anbefaling

Arbejdsgruppen anbefaler, at data
om butikkers bruttoetageareal
indsamles, struktureres og lagres
sådan at oplysningerne senere
kan lægges ind i det nye BBR.
Oplysningerne om butiksareal
kan opbevares midlertidigt i
BBR’s notat-felt med henblik på
senere indarbejdning i det nye
BBR.

Kommunernes planafdeling
kunne indlede et samarbejde med
vurderingsafdelingen med hen-
blik på at sikre, at den løbende
revision af oplysningerne i
Begrundelsesregistret og BBR-
registeret også kan anvendes til
detailhandelsplanlægningen.
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Omsætning
Momsstatistikken vurderes at være
den bedste kilde til levering af om-
sætningstal.

Statistikken har imidlertid ikke
oplysningerne for fællesafregnede
butikker - fx kapitalkæder som Su-
perbrugsen, Netto, BR-legetøj og
Fona - opdelt på butiksniveau.

Det omsætningstal der er registre-
ret i momsstatistikken kan heller ik-
ke deles op på detailhandel og virk-
somhedens øvrige aktiviteter.

Danmarks Statistik har mulighed
for at beregne en samlet omsætning
fordelt på hovedbutikstyper for cen-
teroplande på baggrund af bl.a.
Momsstatistikken og Regnskabsstati-
stikken.

En metode til etablering af
 en omsætningsdatabase

Samkøring af databaser

Samkøring af adresser i bu-
tiksdatabasen med adresser
i momsstatistikken. 

Manuel tilretning

På baggrund af en liste over
butikker som ikke kan gen-
findes i Danmarks Statistiks 
registre, kan databasen sup-
pleres med omsætnings-
oplysninger fra:
• Private registre
• Spørgeskemaer
• Kontakt til fællesafregnende 

butikker
• Besigtigelse
• Eller andre informationskilder

uden for Danmarks Statistiks

Omsætningsdatabase

Omsætningstal for hovedbu-
tikstyper for lokal-, kommune,-
og regioncenteroplande som
aggregerede oplysninger-
Databasens øvrige indhold:
• Butiksnavn
• CVR-adresse (vej, vejkode,

husnummer, etage og side
samt postnummer og post-
distrikt)

• Branchebetegnelse (DB93)
• SE-nummer

Kobling til GIS

Butikkerne i adressedata-
basen er geokodet og vises 
grafisk på fx Top10DK.

Muligheder i GIS:
• Oversigtskort
• Temakort
• Analyser

Eventuel visuel tilretning

Omsætningen kan hentes ved brug af
Danmarks Statistiks omsætningstal sup-
pleret med omsætningen fra private op-
lysningsbureauer. Den sidste rest må
hentes manuelt.

Alternativet er at opbygge en om-
sætningsdatabase baseret på oplys-
ninger fra private oplysningsbureau-
er, vurderinger på stedet og henven-
delse til butikkerne, men kvaliteten af
disse data i de private bureauer er
usikker. Oplysninger kan dog til dels
valideres ved at sammenligne med
Danmarks Statistik’s omsætnings-
statistik for et givet geografisk om-
råde.

Forbrug
Privatforbruget kan beregnes på
grundlag af Danmarks Statistiks
nøgletal og markedsstatistikken
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Offentlige registre
Arbejdsgruppen anbefalinger til
fremme af registerbrug i detailhan-
delsplanlægningen retter sig mod of-
fentlige registre, der rummer og leve-
rer oplysninger til administrativt og
statistisk brug. Det vil sige:

Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR). Det centrale virksomhedsre-
gister vil kunne levere ajourførte
grundoplysninger, herunder den enty-
dige identifikation med CVR-num-
mer for virksomheder og P-nummer
for produktionsenheder samt oplys-
ninger om butikkers navn, beliggen-
hedsadresse og branche.

I CVR vil man løbende kunne ud-
arbejde oversigter som kan besvare
spørgsmål som:
• Hvor ligger butikkerne?
• Hvilke og hvor mange butikker er

lukket?
• Hvor ligger de nye butikker?

Ved at koble butiksarealer fra BBR
vil der derudover være mulighed for
at belyse udviklingen i anvendelsen
af butiksarealet.

Bygnings- og Boligregisteret efter
den planlagte omlægning (BBR).
BBR bliver efter omlægningen egnet
til at rumme og levere oplysninger
om butiksarealer.

Moms-, regnskabs-, og markeds-
statistikken mf. Moms-, regnskabs-,
og markedsstatistikken mf. kan le-

vere oplysninger om omsætning og
forbrug i geografiske områder.

Vurdering
Arbejdsgruppen vurderer, at kommu-
ner og amter på længere sigt kan få
de ønskede oplysninger fra registre,
hvis arbejdsgruppens anbefalinger
gennemføres.

Arbejdsgruppen vurderer, at CVR,
BBR og flere af Danmarks Statistiks
registre kan få en central rolle som
leverandører af data til den fremtidi-
ge detailhandelsplanlægning.

• CVR som grundlag for udarbej-
delse af en liste over, hvor butik-
kerne ligger, og hvilke brancher de
tilhører. Arbejdsgruppen vurderer,
at etableringen af CVR udgør en
væsentlig forbedring i forhold til
det nuværende CER.

• BBR som det register, hvori oplys-
ninger om butikkernes størrelse re-
gistreres.

• Danmarks Statistik som leveran-
dør af oplysninger om omsætning
og forbrug.

Det er arbejdsgruppens vurdering,
at planlægningsmyndighedens anven-
delse af de eksisterende registre vil
forbedre registrene også til andet
brug.

Arbejdsgruppen vurderer endvide-
re, at gennemførelsen af “Adresse-
projektet” i samtlige kommuner, der
gør det muligt at knytte ét sæt geo-
grafiske koordinater til hver enkelt

adresse, skaber optimale betingelser
for udnyttelse af GIS i detailhandels-
planlægningen.

Indberetningspligt og respondent-
byrde
Private virksomheder har pligt til at
indberette en lang række oplysninger
til offentlige myndigheder herunder
opgive retvisende tal. Det gælder fx
moms- og regnskabsoplysninger til
Told og Skat samt bygningsarealer
og bygningsanvendelse i BBR.

Ved at anvende registeroplysninger
frem for manuelle registreringer og
kontakter til virksomhederne nedsæt-
tes respondentbyrden i forbindelse
med detailhandelsplanlægningen og
der sikres mere ensartet datakvalitet
og bedre mulighed for ajourføring af
data.

For at kunne nedsætte respondent-
byrden er det derfor vigtigt at sikre,
at registrene indeholder de oplysnin-
ger, der er brug for til detailhandels-
planlægningen.

Tidsplan
Arbejdsgruppen har fremskyndet sin
rapport for at passe ind i tidsplanen
for moderniseringen af BBR.

Arbejdsgruppen vurderer, at tilpas-
ning og eventuel udbygning af de en-
kelte registre bør ske hurtigst muligt
af hensyn til kommunernes planlæg-
ning. Amterne vil også kunne drage
nytte af en hurtig tilpasning. Senest
år 2003 har amterne brug for ajour-
førte oplysninger til brug for region-
plan 2005.

Anbefalinger om tilpasning af registre
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CVR-data
CVR vil kunne levere en ajourførte
liste over produktionsenheder, som
har en branchekode, hvorunder butik-
ker typisk er registreret. En sådan li-
ste vil imidlertid indeholde en række
virksomheder, som ikke har butiks-
lokaler og derfor ønskes sorteret fra.
Det gælder fx hjemmesalgsvirksom-
heder og håndværksvirksomheder.

Visse branchegrupper indeholder
flere sådanne virksomheder.

Anbefaling
Det anbefales, at der udarbejdes
en vejledning i bestilling af
adresseoplysninger på virksom-
heder med detailhandel fra CVR.
Vejledningen bør indeholde råd
om, hvilke brancher i DB 93 der
typisk indeholder detailhan-
delsbutikker.

Det anbefales desuden, at der
udarbejdes anvisninger på hvor-
dan, der kan ske frasortering af
firmaer uden butik, da dette ikke
kan ske på baggrund af oplysnin-
ger i CVR.

Standardinddeling af DB93
Amter og kommuner har peget på, at
branchekoderne i DB93 er vanske-
lige at gennemskue, og at der er be-
hov for en standardinddeling af bran-
cherne i hovedbutikstyper.

Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
udarbejdes et forslag til
standardinddeling af DB93 i hen-
holdsvis dagligvarebutikker og
udvalgsvarebutikker samt en
eventuel inddeling af udvalgs-
varebutikker i butikker med be-
klædning, boligtilbehør og andre
udvalgsvarer.

Standardinddelingen giver
planlægningsmyndighederne mu-
lighed for at bestille og anvende
branchedata på en ensartet måde.

Entydige butiksadresser
En kobling af data fra CVR og BBR
giver mulighed for at tilvejebringe
ajourførte data og kort, der viser bu-
tikkers placering, størrelse og forde-
ling på brancher.

Til brug i detailhandelsplanlægnin-
gen er det meget vigtigt, at CVR in-
deholder adressen på butikkens fakti-
ske fysiske beliggenhed - også for de
små virksomheder med kun én butik.

En entydig og ajourført “nøgle-
identifikation” mellem de enkelte
butiksenheder i CVR og BBR er nød-
vendig for, at de indlagte oplysninger
i registrene kan anvendes i detailhan-
delsplanlægningen.

Indgangen via CVR er afgørende
for, at der kan hentes data om butiks-
arealer og butiksstørrelser fra BBR,
idet BBR ikke indeholder ajourførte
oplysninger om den faktiske byg-
ningsanvendelse.

Butiksadressen er den eneste op-
lysning, der findes og ajourføres i
begge registre. Det er derfor afgø-
rende, at der etableres et adressefæl-
lesskab mellem CVR og BBR.

By- og Boligministeriet, Dan-
marks Statistik CVR, Kommunernes
Landsforening, CPR-kontoret og Kø-
benhavns Kommune har drøftet mu-
lighederne for at sikre overensstem-
melse mellem de adresser, der indgår
i de 3 grundregistre (CVR, CPR og
BBR). Forslag til aftale herom er
nærmere beskrevet i Boligministeri-
ets korrigerede Notat af 2. 9. 1997
om “Etablering af adressefællesskab
mellem CPR, BBR/ESR og CVR”,
jf. afsnittet om “Aftale om adresse-
fællesskab” i denne rapport.

Vurdering
Arbejdsgruppen vurderer, at etable-
ringen af CVR udgør en væsenlig
forbedring i forhold til det nuværen-
de CER. Arbejdsgruppen vurderer
også, at det nye BBR får en struktur,
der gør det velegnet til opbevaring og
udtræk af data in detailhandlen.

Arbejdsgruppen vurderer, at det er
væsentligt, at der skabes større enty-
dighed og præcision i anvendelsen af
adressebetegnelser.

Arbejdsgruppen vurderer, at de mo-
deller for yderligere validering af
CVR-adressen, der er skitseret i Bo-
ligministeriets reviderede notat af 2. 9.
1997 samt kommunernes mulighed
for at indsende ajourføringsforslag gi-
ver mulighed for at få etableret mere
entydige beliggenhedsadresser for alle
butiksenheder i CVR og BBR, såfremt
anbefalingerne gennemføres.

Arbejdsgruppen har ikke grundlag
for at vurdere, hvor mange butiksen-
heder der i CVR vil mangle beliggen-
hedsadresse på butikslokalet (pro-
duktionsenheden) og hvor mange bu-
tikkers beliggenhedsadresse, der ikke
svarer til BBR-adressen.

Arbejdsgruppen har bemærket, at
CVR-administrationen vil gennemfø-
re periodiske kvalitetsundersøgelser,
herunder måling af omfanget af ukor-
rekte beliggenhedsadresser.

Arbejdsgruppen har endvidere be-
mærket, at der lægges op til, at den
kommende BBR-lov giver kommu-
nerne bemyndigelse til at fastsætte
adresser for erhvervsejendomme og
-bygninger.

Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at

etableringen af adressefællesska-
bet mellem CVR og BBR sættes i
værk når den kommende BBR-
lov er vedtaget, med henblik på
at sikre entydige adresser på bu-
tikkers faktiske og fysiske belig-
genhed og adgang.

Dette forudsætter, at den kom-
mende BBR-lov giver kommu-
nerne bemyndigelse til at fast-
sætte adresser.
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Xkøbing

DAMETØJ
200 m2 

Hovedgaden 3 th.

Lands-
planlægning

Region-
planlægning

Kommune-
planlægning

Lokal-
planlægning

Oplysningerne i Det Centrale Virksom-
hedsregister (CVR) og Bygnings- og
boligrestret (BBR) er centrale for detail-
handelsplanlægning. En entydig og
ajourført “nøgleidentifikation” mellem
de enkelte butiksenheder i CVR og BBR
er nødvendig for, at de indlagte oplysnin-
ger i registrene kan anvendes i detail-
handelsplanlægningen.

Butiksdata i BBR
Arbejdsgruppen må konstatere, at
BBR i dag ikke kan levere oplysnin-
ger om butikkernes bruttoetagearea-
ler. Oplysningerne om bruttoetage-
arealet til butiksformål kan i dag kun
fås ved en konkret vurdering af den
enkelte butik.

Det kommende BBR giver kom-
munerne gode og fleksible mulighe-
der for at opbevare og udnytte detail-
handelsdata. Til brug for detailhan-
delsplanlægningen vil det være af af-
gørende betydning, at erhvervsloka-
ler, der anvendes til butiksformål,
fremover registreres i BBR på en-
hedsniveau eller som brugsenheder
med en anvendelseskode for butik til
detailhandel og med angivelse af
bruttoetagearealet beregnet efter
planlovens bestemmelser.

Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at
kommunerne i det nye BBR
• Opretter alle butikker som er-

hvervs- eller brugsenheder
• Tildeler butikkerne en enty-

dig adgangsadresse,
• Tildeler butikkerne BBR-

anvendelseskode (butik til
detailhandel)

• Tildeler butikkerne arealer,
så arealer kan opgøres i over-
ensstemmelse med planlo-
ven.

Dette forudsætter, at Kommu-
nernes Landsforening, Kort- og
Matrikelstyrelsen og Lands-
planafdelingen udarbejder ret-
ningslinier for registrering af
butiksenheder som brugsenhe-
der i den nye BBR-instruks.
Dette arbejde skal koordineres
med de øvrige arealdefinitioner
i BBR med henblik på at kunne
danne brugsenhedernes butiks-
areal direkte på grundlag af
arealregistreringer i BBR.

Arbejdsgruppen anbefaler
endvidere, at butikker hurtigst
muligt indberettes som er-
hvervs- eller brugsenheder i det
nye BBR, bl.a. med henblik på
at undgå vedligeholdelse af en-
keltstående detailhandelsregis-
tre.

Til brug herfor vil det være hen-
sigtsmæssigt med en klar definition
af, hvordan butikkens bruttoetage-
areal beregnes, herunder en afklaring
i forhold til definitionen af de arealer
der allerede er i BBR eller påtænkes
indført ved omlægning af BBR.

Vurdering
Arbejdsgruppen vurderer, at BBR ef-
ter den planlagte omlægning vil være
egnet til at opbevare oplysninger om
butiksstørrelser.

Arbejdsgruppen vurderer, at en ob-
ligatorisk oprettelse af brugsenheder
for alle butikker i det nye BBR’ med
en registrering af oplysningerne i
klasse 1 vil kunne sikre en ensartet
registrering i hele landet.
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Ajourføring af data i BBR
Indsamling, lagring og kvalitetsfor-
bedring af detailhandelsdata i det nye
BBR kan bygge på et samarbejde
mellem en større kreds af brugere.

CVR kan levere oplysninger om
etablering, flytning og nedlæggelse af
butiksenheder fordelt på brancher.
CVR kan dermed blive en væsentlig
kilde til opdatering af brugsenheder
til butikker i BBR.

De kommunale bygningsmyndighe-
der får ved behandling af byggesager
kendskab til bl.a. nye butikker, æn-
dret anvendelse og udvidelser af bu-
tikker. Bygningsmyndighederne er
således en central part i den løbende
opdatering af BBR.

Vurderingsmyndighederne skal
hvert 4. år opdatere deres oplysninger
om anvendelse af alle bygninger med
erhverv, hvor fx butik og restaurant
registreres som én kategori. Det er
planen, at vurderingsmyndighederne i
fremtiden skal lagre deres arealop-
lysninger i BBR. Ved at udskille bu-
tikker som selvstændig kategori vil
vurderingsmyndighedernes oplysnin-
ger harmonere med behovet i detail-
handelsplanlægningen.

Endelig kan der peges på, at kom-
munernes løbende kontrol og forbed-
ring af datakvaliteten i BBR indgår
også i samspillet om at opdatere og
kvalitetsforbedre detailhandelsdata i
BBR jf. aftalen mellem Kommuner-
nes Landsforening, Københavns
Kommune og By- og Boligministe-
riet om en handlingsplan til forbed-
ring af datakvaliteten i BBR.

Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at vur-
deringsmyndighedernes ajourfø-
ring og indsamling af data til
Begrundelsesregistret koordine-
res med opbygning af detailhan-
delsdata i det nye BBR.

Flere parter kan bidrage til ajourføring af data i BBR

Detailhandels-
planlægning

Bygnings-
myndighed

Vurderings-
myndighed

Løbende 
forbedring 

af BBR

Andre 
fx private 
brugere

Butiksarealer
i det nye BBR
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Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at
der udvikles metoder, så
omsætningsdata, der dækker
alle butikker i fleksible geogra-
fiske områder, kan beregnes og
leveres som pakkeløsning af
Danmarks Statistik.

I forbindelse med udvikling
af nye metoder er det væsent-
ligt,
• at dataene hos Danmarks Sta-

tistik findes for hver enkelt
butik for at sikre fleksible an-
vendelsesmuligheder,

• at der kan leveres omsæt-
ningsdata for geografiske
områder, som amter eller
kommuner selv definerer,

• at omsætningen fra fx en-
groshandel, værkstedsvirk-
somhed eller benzinsalg kan
skilles ud,

• at omsætningen kan splittes
op på dagligvarer og udvalgs-
varer,

• at opdelingen af omsætnin-
gen på hovedbutikstyper
modsvares af en opdeling af
forbruget på hovedvaregrup-
per, sådan at beregning af
lokalkøbsandel sker ud fra
sammenlignelige omsæt-
nings- og forbrugstal, jf. ne-
denfor,

• at der kan laves statistisk be-
arbejdning af omsætnings-
tallene som fx fordelingen af
butikkerne efter omsætning-
ens størrelse.

Bedre omsætningsoplysninger
Manuel indsamling af omsætnings-
oplysninger er ressourcekrævende,
kræver ekspertviden og øger respon-
dentbyrden.

Det er i dag muligt at udarbejde
statistik over detailhandelsfirmaers
omsætning baseret på Momsregistret.
Det er dog af diskretionshensyn kun
muligt at få oplyst omsætningen for
mindst 3 enheder.

For de mange kædebutikker må
omsætningen på den enkelte butiks-
enhed enten skønnes eller beregnes
på baggrund af data fra flere kilder.

Danmarks Statistik oplyser, at det
er muligt at beregne omsætningen for
de fleste butikker, herunder kædebu-
tikker, ved at udnytte mulighederne
for at kombinere CVR’s identifika-
tionsdata med relevante statistik-
registre i Danmarks Statistik, fx
Momsstatistikken og Regnskabsstati-
stikken.

En samlet løsning fra Danmarks
Statistik vil være en væsentlig for-
bedring i forhold til de nuværende
muligheder.

Den bedste løsning
Den bedste løsning, ud fra et isoleret
planlægningssynspunkt, vil være at
udvide virksomhedernes indberet-
ningspligt til myndighederne, så de-
tailhandelsstatistikken indeholder
omsætningsoplysninger eventuelt op-
delt på hovedvaregrupper for alle bu-
tiksenheder, herunder de mange fæl-
lesafregnede kædebutikker.

Denne løsning ville samtidig bedst
tilgodese anbefalingerne fra Er-
hvervsministeriets Butiksstruktur-
kommission om bedre statistik.

Bedre forbrugsoplysninger
Der er i dag gode muligheder for at
få oplysninger om privatforbruget i et
valgt geografisk område der tager
højde for forskelle i befolkningssam-
mensætning, familietyper, indkomst-
forhold m.v. ved at koble oplysninger
fra forbrugsundersøgelsen med mar-
kedsstatistikken.

I detailhandelsplanlægningen er
der behov for forbrugsoplysninger,
der kan sammenlignes med omsæt-
ningsoplysninger i et geografisk om-
råde.

Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
udvikles en standardopdeling af
varegrupperne, som forbruger-
undersøgelsen baserer sig på. Op-
delingen skal modsvare standard-
opdelingen af DB93 på hoved-
butikstyper.

Evaluering
Når alle amter og kommuner har væ-
ret igennem første planlægningsrun-
de vil der være en række erfaringer
der bør indgå i den løbende dialog
om tilpasning af de centrale registre.

Anbefaling
Arbejdsgruppen anbefaler, at der
laves en evaluering af amter og
kommuners erfaring, når data-
grundlaget for den første plan-
lægningsrunde er tilvejebragt.
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