Hovedstadsområdet

Samlet detailhandelsstruktur
Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989
for hovedstadsområdet fastlagt som
en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og bymæssige hovedstruktur
udgøres af stambanenettet fra København City til Køge, Roskilde,
Frederikssund, Hillerød, Helsingør
og Ørestad. Dertil kommer et større
antal mindre byer og bysamfund
uden for hovedstrukturen.
Stationsnærhedsprincippet er det
væsentlige lokaliseringsprincip for
besøgs- og beskæftigelsesintensive

rejsemål og for det tætte boligbyggeri. De væsentligste lokaliseringspunkter er krydsningspunkterne
mellem bane og særlige buslinjer.
I mange men ikke alle tilfælde ligger bymidten, bydelscentret eller
lokalcentret stationsnært. Hvor dette ikke er tilfældet, er det den eksisterende bymidte, der skal rumme
områdets detailhandel.
Regionplanlægningen i de 3 amter
og 2 centralkommuner skal ske på
baggrund af en vurdering af udviklingen i hele hovedstadsområdet.

De fem regionplanmyndigheder
har valgt at udarbejde analyser af
detailhandelsudviklingen efter
samme principper og har aftalt
visse fælles rammer for regionplanlægningen i det enkelte amt.
Det Fælles grundlag behandler
kun de større byer og bydele i den
samlede centerstruktur og overlader planlægningen af amtets samlede detailhandelsstruktur, herunder de mange lokalcentre, til den
enkelte regionplanmyndighed. Det
bliver således summen af de 5
regionplantillæg, der udgør det
samlede forslag til den samlede
detailhandelsstruktur for hovedstadsområdet.

Struktur for hovedstadsregionen
Kommunecenter
Bydelscenter
Lokalcenter

Regionalt center
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Kortet viser, at der er mange bysamfund i
de tre amter, der som udgangspunkt indgår
i en samlet bycenterstruktur i hovedstadsområdet. Mønstret er endnu tættere i Københavns og Frederiksberg kommuner.

Hovedstadsområdet

De 5 koordinerede analyser
De 5 regionplanmyndigheder har
analyseret de eksisterende butikker,
deres størrelse og omsætning, befolkningens forbrug, de nuværende
butikkers evne til at optage en stigende omsætning, restrummeligheden i gældende planer samt aktuelle udbygningsønsker.
Analyserne indeholder desuden to
prognoser for befolkningstal og
forbrug. Dels en afdæmpet
vækst. Dels en optimistisk
vækst.

Omsætning i forhold til
forbrug. Dagligvarer

Det vurderes i analyserne at der for
hele hovedstadsområdet:
• er en rummelighed til 175.000
m2 bruttoetageareal i gældende
planer til nyt butiksbyggeri,
• er aktuelle ønsker primo 1999
for yderligere 170.000 m2 bruttoetageareal til butiksformål,
• at de eksisterende butikker kan
omsætte for yderligere 13-14
mia. kr. i 2013,
• at prognoserne for kommende
vækst svarer til 125.000225.000 m2 bruttoetageareal til

dagligvarehandel og 225.000400.000 m2 til udvalgsvarehandel, hvis prognoserne omsættes
alene til nyt detailhandelsareal,
samt
• at der kan blive behov for
60.000 m2 til butikker der, uanset forbrugsvækst, vælger at flytte placering.

Omsætning i forhold til
forbrug. Udvalgsvarer
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Sommerhuskommune
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De 2 kort er udarbejdet af Landsplanafdelingen på grundlag af de kommunale detailhandelsanalyser.
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Hovedstadsområdet

De 5’s aftale for en del af detailhandelsstrukturen
De 5 regionplanmyndigheder har i
Det fælles grundlag aftalt fælles
rammer for udarbejdelsen af de enkelte regionplantillæg.
Det Fælles grundlag tager udgangspunkt i bycenterstrukturen i
gældende regionplaner og i detailhandelsanalyser.
Det forudsættes, at nyt detailhandelsareal placeres i eller i tilknytning til eksisterende bycentre, og
der forudsættes ikke etableret nye
decentrale centerdannelser.

De regionale myndigheder vil således ikke stimulere den kraftige detailhandelsudvikling, der er sket
med store butikker uden for den
planlagte centerstruktur.
For udlæg af nyt bruttoetageareal i
de 5 regionplantillæg for detailhandel fastlægges i alt en maksimal
ramme på 700.000 m2 nyt bruttoetageareal fordelt med:
• 225.000 m2 bruttoetageareal til
dagligvarehandel
• 400.000 m2 til udvalgsvarehandel, samt

• 60.000-70.000 m2 til erstatningsbyggeri i forbindelse med
omlokaliseringer af eksisterende
butikker.
Desuden har de 5 planmyndigheder aftalt, hvilke byer der er
• regionale handelscentre
• detailhandelscentre i trafikknudepunkter
• øvrige kommunecentre
• bydelscentre i København, samt
• hvilke maksimale butiksstørrelser, der kan planlægges for på
de 4 centerniveauer.

Bruttoetageareal i udvalgsvarebutikker over 1.000 m2
bruttoetageareal, placeret uden for bymidterne.
Kilde: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune,
Københavns Amt, Roskilde Amt og Frederiksborg Amt,
Fælles Grundlag for Detailhandelsplanlægningen i
hovedstadsområdet.
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Hovedstadsområdet

To af 5 plantillæg er i offentlig høring
Københavns Amt
Københavns Amt har fremlagt forslag til regionplantillæg.
Amtet ønsker, at den samlede centerstruktur skal sikre gode indkøbsmuligheder overalt i amtet. Amtets
indkøbsmiljø skal bevares. Nye og
større butikstyper indpasses derfor
i eksisterende centrale byområder.
Butikker med store geografiske
oplande placeres i de centrale byområder, der har bedst tilgængelighed med både kollektiv og individuel trafik for at modvirke, at fremtidens indkøbsvaner alene baseres
på privatbilisme.
Regionale centre
Knudepunktscentre
Overordnede centre
Lokale centre
Decentrale centerdannelser

Københavns Kommune
Københavns Kommune har fremlagt forslag til kommuneplantillæg
for den samlede detailhandelsstruktur samt forslag til kommuneplantillæg, lokalplan og VVM-redegørelse for et butikscenter i Ørestad
City.
Kommunen ønsker at forstærke
Københavns position som overordnet butiks- og forlystelses- og kulturcenter i hovedstadsområdet og
Øresundsregionen. Samtidig tilstræbes et afbalanceret finmasket
net af indkøbsmuligheder der også
sikrer borgere uden bil en god butiksbetjening.
Regionale centerområder
Bydelscentre
Lokale centerområder
Områder til butikker der
alene forhandler særligt
arealkrævende varer
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Kommuneplanlægning
Kommuneplanlægning
En kommuneplan består af en hovedstruktur for kommunen, rammer for indholdet af lokalplaner for
de enkelte dele af kommunen og en
redegørelse for planens forudsætninger.
Hovedstrukturen
Hovedstrukturen indeholder de
overordnede mål for udvikling og
arealanvendelse i kommunen, herunder udbygning med boliger og
arbejdspladser, trafikbetjening og
rekreative områder. I hovedstrukturen fastlægges den kommunale
centerstruktur.
Rammerne
Rammerne fastsættes med hensyn
til bl.a. fordeling af bebyggelse efter art og anvendelse, bevaring og
byfornyelse, forsyning med offentlig og privat service, institutioner
og tekniske anlæg samt trafikbetjening og rekreative arealer. I rammedelen skal der fastsættes bestemmelser for, hvor meget butiksareal, der yderligere kan planlægges for, samt bestemmelser om
maksimale butiksstørrelser.
Redegørelsen
I redegørelsen beskrives de forudsætninger, kommunalbestyrelsen
har lagt til grund for planen. Det
gælder forholdet til den overordnede planlægning, befolknings- og
erhvervsstrukturen, den hidtil udførte planlægning og administration samt rækkefølgen for planens
gennemførelse. Redegørelsen skal
desuden indeholde en række oplysninger om den eksisterende og
planlagte detailhandelsstruktur.
Revisioner
Kommuneplanlægningen skal revi-
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deres inden for de rammer, der
fastlægges i regionplanen.
Detailhandelsmål
Kommuneplanen skal fremme et
varieret butiksudbud i mindre og
mellemstore byer og i de enkelte
bydele i kommunen.
Kommuneplaner i overgangsperioden
Der er kommet en del kommuneplaner siden ændringsloven trådte i
kraft og de er udarbejdet efter lovens overgangsregler. En undersøgelse af udvalgte planer viser, at de
nye detailhandelsregler kun i begrænset omfang indarbejdes i kommuneplanerne og at amterne generelt undlader at gøre indsigelse.
Undersøgelsen viser desuden
• at der fortsat benyttes en række
uklare bestemmelser for områdernes anvendelse - fx handelsvirksomhed, forretningsvirksomhed, servicevirksomhed, facadevirksomhed, bymæssige erhvervstyper, klasse 1-4 virksomheder i Miljøhåndbogen, forretningstyper som ved varesortiment eller arealbehov ikke kan
indpasses i bymidten, butikker
efter særlig tilladelse eller regionale servicefunktioner.
• at der kun redegøres sparsomt
for planens forudsætninger, og
at det ikke vurderes, om planen
fremmer et varieret butiksudbud
i kommunens mindre og mellemstore byer og bydele.
• at der ikke i alle tilfælde fastsættes bestemmelser om maksimale butiksstørrelser og samlet
omfang af nyt butiksbyggeri.
Nyt perspektiv på vej
Århus Kommunes forslag til kommuneplantillæg er et af de første

eksempler på et kommuneplanforslag, der er udarbejdet på grundlag
af amtets nye forslag til regionplanretningslinier for detailhandelsstrukturen.
Kommuneplantillægget er interessant, fordi det fremgår af planforslaget, i hvilke lokalplanområder
man forventer at reducere rummeligheden til butiksformål.
Århus Amts forslag til regionplantillæg:
Det forudsættes i forslaget, at
kommunerne angiver, hvor stor
en del af rammen der er disponeret
ved eksisterende lokalplaner og
byplanvedtægter, der muliggør butiksbyggeri, og at kommunerne
tilkendegiver, hvilke lokalplaner og
byplanvedtægter der (med tiden)
forventes ændret for at reducere
deres rummelighed til nybyggeri
og omdannelse af eksisterende
byggeri til butiksformål, og som
således ikke længere vil kunne udnyttes i fuldt omfang.
Århus Kommunes forslag til
kommuneplantillæg:
I visse områder er rummeligheden større end den der angives i
den reviderede kommuneplan.
Disse lokalplaner må (med tiden)
forventes at skulle ændres for at
reducere rummeligheden til butiksformål. Der er således lokalplaner, hvor den lokalplanlagte
rummelighed ikke længere kan påregnes udnyttet i fuldt omfang. I
enkelte tilfælde vil en lokalplan,
som ikke overstiger rammen, også
skulle ændres, hvis rammen ønskes
anvendt andet steds i bydelscentret.
Kilde: Planforslagenes redegørelse om
reduktion af rummelighed til butiksformål
uden for den planlagte centerstruktur.

Kommuneplanlægning
Opfølgning og dialog
Landsplanafdelingen vil, når runden med regionplantillæg er færdig, rette fokus på kommuneplanlægningen, bl.a. med henblik på at
undgå uklare bestemmelser om
områdets anvendelse og at opnå
stigende overensstemmelse mellem
butikslokalisering og den planlagte
samlede detailhandelsstruktur.

(NVHPSHOIUDNRPPXQHSODQHQSnORNDOSODQHUWLOEXWLNVIRUPnOKYRUUXPPHOLJKHGHQUHGXFHUHV
/RNDOSODQ /3 HOOHU
%\SODQYHGW JW %9
LP 333 Finlandsgade
LP 379 Anelystparken

9XUGHUHW
UXPPHOLJKHG
LP
5.000
20.000

,QGHKROGWLUDPPHQ

Ja. Dog ingen rummelighed for
En udvidelse af Storcenter Nord forudvidelse af Storcenter Nord.
udsætter en justering af lokalplanen.
Nej. Den vurderede rummelighed
forudsætter mere intensiv
17.000
udnyttelse af arealet.

(NVHPSHOSnORNDOSODQHUIRUHUKYHUYVRPUnGHUKYRUUXPPHOLJKHGHQUHGXFHUHV
/RNDOSODQ /3 HOOHU
%\SODQYHGW JW %9

LP 464 Lisbjerg Erhvervspark
LP 441 Kattrup
LP 406 Åby Øst
LP 316 Ormslevvej
LP 364 Bagerivej
LP 434 Slet
LP 358 Randersvej, Brendstrupgård
LP 432 Idé Møbler Tilst
LP 546 Holmskovvej Malling
LP 307 Hasselager Centervej
LP452 Ny Vesterport

5HGXNWLRQDIUXPPHOLJKHG
LP

9XUGHUHW
UXPPHOLJKHG
LP

5HGXNWLRQDIUXPPHOLJKHG
LP

3.000
24.000
4.000
27.500
24.500
60.000
37.000
4.000
2.000
8.000
Ikke specificeret

3.000
24.000
Ingen
27.500
24.500
60.000
Afventer Byrådets stillingtagen
4.000
Ingen
8.000
Kan anvendes inden for begrebet
lokal forsyning

/RNDOSODQHUGHUIRUYHQWHVUHYLGHUHW
PHGHQQ\RJSU FLVHUHW
UXPPHOLJKHGIRUGHWDLOKDQGHO
•

•
•
•

Kilde: Århus Kommune, Oplæg til revision af Kommuneplanens hovedstruktur for detailhandel, Redegørelse og forslag til målsætninger og
strategier, 1999.
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Lokalplanlægning
Lokalplanlægning
Større bygge- og anlægsarbejder
kan kun iværksættes, når der foreligger en lokalplan. Lokalplanen er
juridisk bindende for grundejerne.
Ændring af en eksisterende lokalplan kan kun gennemføres ved at
lave en ny lokalplan. Kommunen
har ret til at udarbejde en lokalplan, når det skønnes hensigtsmæssigt.
Er et byggeønske i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt udarbejde et
forslag til lokalplan og derefter
fremme sagen mest muligt.
Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod forhold, der kan
hindres ved en lokalplan.
Detailhandelsbestemmelser
En lokalplan, der giver mulighed
for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser om de maksimale butiksstørrelser i området
og det samlede areal, der kan an-

28

vendes til butiksformål. Denne bestemmelse blev indført i planloven
for at sikre, at regionplanens bestemmelser om maksimale butiksstørrelser også indgår i lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanredegørelsen skal beskrive hvordan butiksbyggeriet vil
påvirke bymiljøet.
Detailhandelsplanlægningen aktualiserer næppe ændringer af lokalplaner for parcelhusområder, men
kan give anledning til at ændre
lokalplaner for erhvervsområder,
arealer langs udfaldsveje og områder i bymidten.
På vej til rutine
Det vurderes, at amterne normalt
gør indsigelse mod lokalplanforslag, der strider mod regionplanlægningen og mod planforslag der
mangler bestemmelser om maksimale butiksstørrelser og samlet
omfang.
Denne praksis har betydet, at kommunerne efterhånden er opmærk-

somme på at indarbejde bestemmelser om maksimale butiksstørrelser og samlet butiksareal i lokalplanerne.
Fortsat uklare bestemmelser om
anvendelse
Der anvendes dog fortsat en række
uklare bestemmelser for områdernes anvendelse i nogle lokalplaner
uden at amterne gør indsigelse. Det
gælder fx handelsvirksomhed,
forretningsvirksomhed, servicevirksomhed, facadesalgserhverv,
bymæssige erhvervstyper, klasse 14 virksomheder i Miljøhåndbogen,
forretningstyper som ved varesortiment eller arealbehov ikke kan
indpasses i bymidten, butikker efter særlig tilladelse eller regionale
servicefunktioner.
Vejledning
Landsplanafdelingen vil i forbindelse med den generelle lokalplanvejledning, snarest udarbejde eksempler på bestemmelser til brug
for lokalplaner, der giver mulighed
for butiksbyggeri.

