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Forord
Det er afgørende hvor de nye butikker placeres, når det gælder om at skabe gode, velfungerende og bæredygtige byer. Derfor indeholder planloven et klart mål om at styrke
bymidterne i små- og mellemstore byer som gode indkøbssteder. Fordi et godt handelsliv er fundamentet for en positiv udvikling af en lang række byer. Det er et vigtigt element i regeringens bypolitik.
Det er amtsråd og kommunalbestyrelser, der har ansvar for, at nye butikker indpasses i
byerne så der sikres en god forsyning i hele landet og skabes værdifulde bymiljøer.
De nye regler i planloven præciserer, at amtsrådene har ansvaret for den samlede detailhandelsstruktur i amtet. Fra lokalcenter til regioncenter. Derfor skal disse mange
områder til butikker fremgå af regionplanen. Desuden skal regionplanen fastsætte hvor
meget butiksareal, der planlægges for i de enkelte bycentre og fastsætte maksimale
butiksstørrelser.
Som noget nyt indeholder planloven en række krav til indholdet i redegørelsen til planforslaget. Beslutningsgrundlaget skal være i orden og lægges åbent frem som grundlag
for den offentlige debat om planforslaget. Det er sådan, der sikres kvalitet i planerne.
Ribe, Vejle, Århus og Københavns amter samt Københavns Kommune har fremlagt deres forslag til den samlede detailhandelsstruktur. Forslagene er blevet til i et tæt samarbejde mellem amter og kommunerne og mellem amterne i hovedstadsområdet og på
baggrund af et kendskab til butiksstrukturen i amtet. Også de øvrige amter er langt
fremme med planlægningen.
Det er spændende at følge planlægningsprocessen og se de nye planforslag. Det tegner
til, at der arbejdes seriøst med at indsamle viden om den eksisterende detailhandelsstruktur. Og det er mit indtryk, at der er etableret et godt samarbejde mellem kommuner og amter.
Planforslagene indeholder et væsentligt bedre plangrundlag for placering af butikker
end de planer, der blev lavet før lovændringen. De første regionplanforslag giver imidlertid mulighed for en betydelig vækst i butiksarealet også i de største byer. De åbner
mulighed for store butikker i de største byer og nogle giver mulighed for nye butikker i
aflastningsområder.
Det gør det mere end svært at nå målet om at fremme udviklingen i de mange mindre
og mellemstore byer. Derfor har jeg gjort indsigelse mod de 3 første forslag. Der forhandles nu om ændringer og tilpasninger. Behandlingen af forslaget fra Århus Amt er
afsluttet.
Ifølge planloven skal miljø- og energiministeren hvert andet år afgive en redegørelse til
Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg. Redegørelsen skal belyse og vurdere udviklingen i region-, kommune- og lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen.
Denne redegørelse er den første detailhandelsredegørelse efter planlovens § 5 e. Hovedvægten er lagt på en beskrivelse og vurdering af den igangværende regionplanlægning.
Svend Auken
Januar 2000
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Sammenfatning og vurdering

Baggrund for lovændringen
Siden 1987 har amterne i regionplanerne planlagt for beliggenheden af arealer til butiksformål og
den maksimale størrelse af de enkelte butiksvirksomheder på
grundlag af en vurdering af den
samlede udvikling i amtskommunen.
Tilsvarende har kommunerne planlagt for den kommunale detailhandelsstruktur i såvel kommune- og
lokalplaner.
Detailhandelsudvalgets undersøgelser fra 1995 viste imidlertid, at
mulighederne for at regulere detailhandelsbyggeriets karakter, omfang
og placering i den enkelte by og i
forhold til bymønsteret kun blev
brugt i begrænset omfang.
Region- og kommuneplanerne indeholdt generelt ikke bestemmelser, der er egnede til at styre omfanget af detailhandelsbyggeriet i
de enkelte byer og bydele.
Udviklingen skal ændres
Ændringerne i planlovens detailhandelsbestemmelser i 1997 havde
til formål at ændre en uheldig udvikling for en lang række mindre
og mellemstore byer.
Undersøgelser viste, at den væsentligste del af investeringerne i nyt
butiksbyggeri i perioden 1987-95
skete i store butikker eller butikscentre i udkanten af de største byer.

Detailhandelsudvalget vurderede,
at der er muligheder for gennem
planlægningen at understøtte en
udvikling, der stimulerer til investeringer og fornyelser også i lokalcentre, kommunecentre og mindre egnscentre. En sådan udvikling
skulle også sikre bedre rammer for
at gennemføre et generationsskifte
i udvalgsvarebutikker i de mindre
byer.
For at bryde den nuværende tendens er det imidlertid en nødvendig forudsætning, at mulighederne
for byggeri til butiksformål begrænses i de større byer (byer over
25.000 indbyggere), og det er væsentligt, at der ikke placeres nye
eksterne centre eller nye store butikker uden for bymidterne, hverken ved disse store byer eller ved
andre byer.
Klare mål
Planloven indeholder nu klare mål
om at styrke de mange bymidter i
en række mindre og mellemstore
byer.
Planpraksis skal styrkes
Planlovens nye detailhandelsbestemmelser præciserer, hvad der
skal træffes beslutning om i henholdsvis regionplaner, kommuneplaner og lokalplaner med henblik
på at sikre en gennemskuelig og effektiv styring af den samlede detailhandelsstruktur i overensstemmelse med de nationale mål.

Regionplanerne skal afgrænse den
centrale del af en by og den centrale del af de større byers bydele.
Planen skal fastsætte en ramme for
hvilke nye planlægningsmuligheder der skal være i de enkelte områder. Og den skal fastsætte retningslinier for maksimale butiksstørrelser.
Kommunerne skal planlægge inden
for rammerne af regionplanen.
Beslutningsgrundlaget
Lovændringen præciserer også,
hvilke oplysninger der skal indgå i
redegørelsen for planens forudsætninger med henblik på at sikre en
offentlig debat og et dokumenteret
beslutningsgrundlag.

Nationale mål
De eksisterende bymidter skal
styrkes som levende og varierede
handelscentre. Der skal være et
varieret butiksudbud i både mindre
og mellemstore byer samt i de
enkelte bydele i de større byer.
Transportsafstande til butikker
skal begrænses, så afhængighed af
bil ved indkøb mindskes og forbrugere med og uden bil så vidt mulig
bliver ligestillet.
Arealer til butiksformål skal have
god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående,
cyklende og kollektive trafik.
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Vurdering af regionplanlægningen
Kompetencen til at planlægge for
detailhandelsstukturen ligger hos
amtskommunerne fordi konsekvenserne af butiksprojekter ofte har
virkninger over kommunegrænsen,
og fordi udviklingen i et butiksområde kan have konsekvenser for udviklingen i andre områder.
3 styringsmidler
Planloven indeholder 3 midler til
styring af butiksbyggeriets placering og omfang:
• Afgrænsning af bymidter, bydelscentre og lokalcentre
• Fastsættelses af ramme for udbygning af butiksarealet
• Maksimale butiksstørrelser
Regionplanrevision 1997
I forbindelse med regionplanrevision 1997 blev ændringslovens
overgangsbestemmelser indarbejdet i samtlige regionplaner.
Det vil sige bestemmelser om, at
der kun kan planlægges for et bruttoetageareal for de enkelte butikker
på maksimalt 3.000 m2 for dagligvarebutikker og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker, at der kun kan
planlægges for butikker i eksisterende områder til centerformål der
fungerer som bymidter, bydelscentre og lokalcentre.
En ændring af disse overgangsbestemmelser forudsætter en regionplanlægning på baggrund af planlovens nye regler, hvor der tages
beslutning om rollefordeling og
planlægningsmuligheder i de mange områder til butiksformål, der
udgør den samlede detailhandelsstruktur.
Amterne er i gang
Amtskommunerne er nu i gang
med planlægningsarbejdet. 4 am-
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ter og Københavns Kommune har
fremlagt forslag til retningslinier
for den samlede detailhandelsstruktur. De fleste amter forventer
at vedtage forslag til regionplanretningslinier for detailhandel i år
2000.

Behov for justeringer
Der har dog været behov for visse
justeringer af de første planforslag,
hvis målet om at styrke de eksisterende bymidter i en lang række byer som levende og varierede handelscentre skal nås.

Bedre planforslag
De foreløbige erfaringer med de 5
regionplanforslag viser, at der bliver udarbejdet væsentligt bedre
planforslag end før lovændringen.
Det er mere klart hvilke nye muligheder for butikssbyggeri planerne
åbner muligheder for.

Planforslagene åbner generelt for
en betydelig vækst i detailhandelsarealet - også i de største byer uanset, at dette begrænser mulighederne for at fastholde et varieret butiksudbud i de mange mindre og
mellemstore byer.

Og virkningerne af de politiske beslutninger og grundlaget for dem er
langt bedre belyst end tidligere.
Alternativer
Flere amter har beskrevet forskellige alternative muligheder for detailhandelsudviklingen i amtet i
forbindelse med indkaldelsen af
ideer og forslag.
Fyns Amt har fx beregnet hvordan
omsætningsforholdene i kommunerne forventes at udvikle sig frem
til år 2013 efter et Koncentrationsscenarie og et Reguleringsscenarie
Rummelige afgrænsninger
Amtskommunerne afgrænser generelt bymidterne meget rummeligt
så kommunerne har gode muligheder for at prioritere mellem forskellige udviklingsmuligheder.
Ministeren har ikke gjort indsigelse
mod amternes forslag til afgrænsning af områder til butiksformål i
bymidter, bydelscentre og lokalcentre.

Planforslagene foreslår generelt
mulighed for butiksstørrelser på
5.000 m2 for dagligvarebutikker og
2.000 - 3.000 m2 for udvalgsvarebutikker i de største byer. I Københavns Kommune og i Københavns
Amt foreslås mulighed for et konkret antal større butikker.
Planforslagene indeholder generelt
ingen særlig planlægningsmæssig begrundelse for disse butiksstørrelser sådan som planloven forudsætter.
Ribe og Vejle amter planlægger
desuden for et betydeligt butiksbyggeri i udkanten af byerne.
Forhandling om planforslag
Miljø- og energiministeren har derfor gjort indsigelse mod forslagene
fra Ribe, Vejle og Århus amter.
Indsigelsesfristen for forslaget
fra Københavns Kommune og Københavns Amt er henholdsvis den
28. februar og 20. marts 2000.
Miljø- og energiministeren har
gjort indsigelse mod de 3 regionplanforslag på følgende punkter og
forhandler nu med amterne om at
ændre og tilpasse:

Sammenfatning og vurdering

Vurdering af regionplanlægningen
1. Maksimale butiksstørrelser over
3.000 m2 for dagligvarebutikker
og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker uden angivelse af særlige planlægningsmæssige begrundelser.
2. Butiksområder uden for bymidten uden redegørelse for bevaringsinteresserne i bymidten.
3. Stor samlet planlægningsramme
uden vurdering af behovet for
nye arealer og mulighederne i
gældende lokalplaner.
4. Ændret definition af, hvilke varegrupper der kan forhandles fra
de butikker, der alene forhandler
særligt pladskrævende varegrupper.

Endelig følger definitionen af butikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper,
der ikke kan indpasses i de centrale områder af en by eller en bydel
den definition, der er nævnt i bemærkningerne til loven, og som
blev drøftet af Folketinget og Miljø- og Planlægningsudvalget under
behandlingen af lovforslaget.

Naboamter gør indsigelse
Også naboamter har gjort indsigelse. Sønderjyllands og Fyns amter
har gjort indsigelse mod forslaget
fra Vejle Amt og Nordjyllands Amt
har gjort indsigelse mod forslaget
fra Århus.

Det er Miljø- og Energiministeriets
opfattelse, at der er etableret et
godt samarbejde mellem amter og
kommuner og mellem amterne i
hovedstadsområdet om indsamling
af de nødvendige oplysninger om
den eksisterende butiksstruktur, om
drøftelse af ideer og projektforslag,
om afgrænsning af bymidter og om
fastsættelse af butiksstørrelser mv.

Århus Amt
Behandlingen af indsigelsen mod
forslaget fra Århus Amt er afsluttet. Amtets forslag til afgrænsning
af bymidter og bydelscentre er
fastholdt i ministeriets konklusion.
Vækstmulighederne i de største byer er reduceret, men bymidternes
funktion som handelsområde er
samtidig styrket.
Mulighederne for at planlægge for
udvalgsvarebutikker, der overstiger
1.000 m2 er konkretiseret til et nærmere fastsat antal butikker på maksimalt 1.500 m2 i bymidter i amtets
egns- og kommunecentre.
Der er ikke givet mulighed for dagligvarebutikker på over 3.000 m2.

Godt samarbejde
Det er nødvendigt med en god dialog og et godt samarbejde mellem
amter og kommuner og på tværs af
amterne, hvis der skal findes tilfredsstillende og holdbare løsninger.

Nyttig ny viden
Det er nødvendigt med et kendskab
til den eksisterende detailhandelsstruktur for at fastsætte mål og
rammer for den fremtidige udvikling.
Det er nødvendigt at kende udgangspositionen for de enkelte butiksområder i den samlede detailhandelsstruktur for at kunne vurdere virkningerne af et planforslag.
Derfor bør amterne opgøre antal
butikker, butiksareal, omsætning
og rummelighed i eksisterende planer for hvert enkelt butiksområde i
den samlede detailhandelsstruktur.

Generelt giver amternes og kommunernes analyser en god og nyttig
ny viden om detailhandelsstukturen.
Men redegørelsen i de planforslag,
der sendes til offentlig debat indeholder i flere tilfælde kun oplysninger på kommuneniveau. Derfor er
det vanskeligt at vurdere planforslagets virkninger og konsekvenser
for de enkelte byer, bydele og lokalområder.
Der mangler generelt en vurdering
af muligheder for fornyelse og
vækst i omsætningen inden for den
eksisterende butiksmasse.
Og der mangler i de fleste tilfælde
en vurdering af byggemulighederne i eksisterende lokalplaner.
Flere planforslag indeholder ikke
grundlag for at vurdere om forslagene fremmer et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore
byer.
Mange gode handelsbyer
Planlægningen af arealer til butiksformål skal koordineres med de øvrige mål for byernes udvikling.
Målet er at skabe mange gode handelsbyer. Og sikre bymidter og bydelscentre med et varieret udbud af
butikker, offentlig og privat service, kontorer, restauranter, boliger
mv.
Regionplanforslagene peger på en
række bymidter og bydele, hvor der
kan planlægges for nye butikker.
Men det vurderes ikke, om det er
realistisk at fremme en udvikling i
de mindre og mellemstore byer.
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Kommune- og lokalplanlægning
En række kommunalbestyrelser har
revideret kommuneplanen mens
amterne har været i gang med at
udarbejde planforslag efter planlovens nye regler.
Nogle få kommuner bl.a. Århus,
Billund og Grenå har fremlagt forslag til kommuneplan eller
kommuneplantillæg på baggrund
af de nye regionplanforslag.
Kommuneplaner i overgangsperioden
En gennemgang af de kommuneplanforslag, der er vedtaget i overgangsperioden, viser følgende tendenser:
• Der redegøres i de fleste tilfælde
kun sparsomt for planens forudsætninger, og det vurderes ikke,
om planen fremmer et varieret
butiksudbud i kommunens mindre og mellemstore byer og bydele
• Der benyttes fortsat en række
uklare bestemmelser om arealers
anvendelse i kommuneplanens
rammebestemmelser for erhvervsområder. Fx facadevirksomhed, handelsvirksomhed og
forretningsvirksomhed.
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• Der mangler flere steder bestemmelser om maksimale butiksstørrelser og samlet omfang af
butiksbyggeri.
De nye kommuneplanforslag
Det er for tidligt at vurdere de forslag til kommuneplaner, der er vedtaget på baggrund af de første regionplanforslag.
Men det skal fremhæves, at forslaget til kommuneplan fra Århus
Kommune er det første kommuneplanforslag, der indeholder en vurdering af rummeligheden i eksisterende lokalplaner og redegør for
hvor man ønsker at reducere rummeligheden i de eksisterendelokalplaner med henblik på at åbne for
nye planlægningsmuligheder i bymidten.
Lokalplanlægningen
En gennemgang af lokalplanforslag
viser, at der i begyndelsen blev udarbejdet flere lokalplanforslag
uden bestemmelser om maksimale
butiksstørrelser og bestemmelser
om samlet butiksareal.
Efter indsigelser fra amterne er
indarbejdelse af disse bestemmelse
ved at blive rutine i kommunerne.

Uklare bestemmelser
Der anvendes fortsat en række
uklare bestemmelser for områdernes anvendelse uden at amterne
gør indsigelse. Det gælder fx. handelsvirksomhed, forretningsvirksomhed, servicevirksomhed, facadesalgserhverv og bymæssige erhvervstyper.
Indkaldelse af lokalplaner
Landsplanafdelingens gennemgang
af lokalplanforslag har givet anledning til at ministeren efter planlovens § 3, stk. 4 har overtaget
kommunalbestyrelsens beføjelser i
forbindelse med 2 lokalplanforslag,
der gav mulighed for butiksbyggeri
i strid med ændringslovens overgangsbestemmelser. Det drejer sig
om
• Lokalplan 4-474 for et område
ved Rosengårdscenteret i
Odense. Lokalplanforslaget åbner mulighed for 15.500 m2 detailhandelsbyggeri i et regionalt
aflastningscenter. Lokalplanforslaget er nu erstattet med en ny
plan.
• Lokalplan nr. 01. E 05.01 for et
erhvervsområde i Juelsminde.
Lokalplanforslaget åbnede mulighed for store butikker. Sagen
er afsluttet efter forhandling
med kommunen.

Sammenfatning og vurdering

Miljø- og Energiministeriets aktiviteter
Fortsat information
Miljø- og Energiministeriets
Landsplanafdeling har løbende
fulgt op på de nye detailhandelsbestemmelser med oplysninger, eksempler og erfaringer. Dels gennem informationsmøder med amter
og kommuner, seminarer og nyhedsbrevet Nyt om detailhandelsplanlægning dels gennem arbejdsgruppen om tilvejebringelse af
detailhandelsdata.

fokus på kommune- og lokalplanlægningen bl.a. med henblik på at
undgå de mange uklare bestemmelser om områdets anvendelse.

Landsplanafdelingen vil fortsætte
med at informere amter og kommuner og komme med gode eksempler gennem seminarer og nyhedsbrevet Nyt om detailhandelsplanlægning.

Evaluering af 1. runde
Når regionplanrevisionen er færdig
laves en samlet evaluering af amter
og kommuners erfaringer med
planprocessen bl.a. vedrørende
• indsamling af oplysninger
• afgrænsning af centerområder
• fastsættelse af rammer for udviklingen
• planbestemmelsernes egnethed
til at styre udviklingen.

Uklare bestemmelser
Landsplanafdelingen vil, når regionplanrevisionen er færdig, rette

Tilpasning af registre
Landsplanafdelingen vil fortsat arbejde for en tilpasning af de centrale registre, bl.a. Bygnings- og
Boligregisteret BBR, med henblik
på at de kan levere de nødvendige
oplysninger.

Regionplanudmelding 2005
Der laves en sammenfattende analyse af amternes oplysninger for at
kunne udstikke klare retningslinier
for amternes planlægning i år
2005.
Udvikling af nye koncepter
Ministeriet vil følge og drøfte udviklingen af nye koncepter.
Indpasning af butikker
Landsplanafdelingen udgav i januar 1999 en række eksempler på
placering af butikker i bymidten.
Afdelingen vil forsat indsamle og
formidle gode eksempler.
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Planlovens detailhandelsbestemmelser

Indhold i planer
Regionplanlægning

Kommuneplanlægning

Lokalplanlægning

De 14 amter skal hvert 4. år revidere regionplanen. Planen skal ledsages af en redegørelse for planens
forudsætninger.

De 275 kommuner udarbejder en
kommuneplan. Planen skal ledsages af en redegørelse for planens
forudsætninger.

Lokalplaner udarbejdes af kommunerne inden større byggearbejder
eller efter behov.

§ 6 b. Regionplanmyndigheden
skal tilvejebringe regionplanretningslinier for arealudlæg til butiksformål i overensstemmelse med
bestemmelserne i §§ 5 c og 5 d.
Stk. 2. Regionplanmyndigheden
skal i forbindelse hermed
1) afgrænse den centrale del af de
enkelte byer eller bydele, hvori
der kan udlægges arealer til butiksformål,
2) fastsætte retningslinier for placering af de i § 5 d, stk. 2, nr. 13, nævnte arealer til butiksformål,
3) afgrænse beliggenheden for de i
§ 5 d, stk. 2, nr. 4, nævnte arealer til butiksformål,
4) fastsætte det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende byggeri
til butiksformål for hvert af de
ovenfor nævnte arealer og
5) fastsætte maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker.

§ 11 b. Kommunalbestyrelsen skal
tilvejebringe rammer for indholdet
af lokalplaner for arealudlæg til butiksformål i overensstemmelse med
bestemmelserne i §§ 5 c og 5 d.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i
forbindelse hermed
1) fastsætte rammer for placering
af arealer til butiksformål,
2) fastsætte det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål og
3) fastsætte maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker.

§ 15 Stk. 8. En lokalplan, der giver
mulighed for etablering af butikker, skal indeholde bestemmelser
om det maksimale bruttoetageareal
for de enkelte butikker og det samlede bruttoetageareal, der kan anvendes til butiksformål.
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Planlovens detailhandelsbestemmelser

Redegørelse for planens forudsætninger
Regionplanlægning
§ 6, Stk. 9. Redegørelsen for den
del af regionplanen, der indeholder
retningslinier for detailhandelsstrukturen, skal indeholde
1) en vurdering af omfanget af det
eksisterende 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 bebyggelse til butiksformål,
3) en angivelse af målene for detailhandelsstrukturen, herunder
hvilket opland der forudsættes
betjent af de butikker, der kan
placeres inden for de afgrænsede arealer,
4) oplysning om, hvordan forslaget
fremmer et varieret butiksudbud
i de mindre og mellemstore
byer,
5) oplysning om, hvordan forslaget
fremmer et varieret butiksudbud
i den centrale del af de enkelte
byer eller bydele, herunder forudsætningerne for afgrænsningen af den centrale del af de enkelte byer eller bydele og for
eventuelle 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 planlægningsmæssige begrundelser
for fastsættelse af eventuelle
butiksstørrelser på mere end
3.000 m2 bruttoetageareal for
dagligvarebutikker eller 1.000
m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

Kommuneplanlægning
§ 4, Stk. 8. Redegørelsen for den
del af kommuneplanen, der indeholder rammer for forsyningen
med butikker, jf. stk. 5, nr. 4, skal
indeholde
1) en vurdering af omfanget af det
eksisterende 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 bebyggelse til butiksformål,
3) en angivelse af målene for detailhandelsstrukturen, herunder
en angivelse af, hvilket opland
der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden
for de udlagte arealer,
4) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for
den kommunale hovedstruktur,
herunder hvordan forslaget
fremmer et varieret butiksudbud
i de mindre og mellemstore
byer, samt bymiljøet i de områder, der foreslås udlagt til butiksformål,
5) en angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter
til de udlagte arealer til butiksformål og
6) oplysning om de særlige planlægningsmæssige begrundelser
for fastsættelse af eventuelle
butiksstørrelser på mere end
3.000 m2 bruttoetageareal for
dagligvarebutikker eller 1.000
m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker.

Lokalplanlægning
§ 16, Stk. 6. I redegørelsen til lokalplanforslag, der muliggør etablering af butikker, skal der gøres
rede for bebyggelsens påvirkning
af bymiljøet, herunder den eksisterende bebyggelse i området, friarealer og trafikale forhold.
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Planlovens detailhandelsbestemmelser

Eksisterende lokalplaner
Mulighederne for at etablere lokalplanpligtige butikker på baggrund
af eksisterende lokalplaner afhænger af, om planen er så præcis, at
den kan danne grundlag for etablering af lokalplanpligtigt byggeri.
Er der tale om et lokalplanpligtigt
byggeri, er det er en betingelse for
udnyttelse af en lokalplan, at den
indeholder nærmere regler om
bygge- og anlægsarbejdet.
Udtrykket nærmere regler er ikke
defineret i loven, men forstås efter
administrativ praksis således, at
planen skal indeholde retningslinier for områdets fremtidige anvendelse og udformning, der gør det
muligt at forestille sig, hvordan

området vil blive med hensyn til
bebyggelsens omfang og art, veje
og friarealer, når byggeriet er gennemført.
Mere rammebetonede planer, herunder planer, der efter eget indhold
angiver sig som rammelokalplaner,
f. eks. ved at forudsætte supplerende bebyggelses- eller udstykningsplaner som forudsætning for nybyggeri, kan derimod ikke danne
grundlag for lokalplanpligtigt byggeri.
Der har i flere sager være rejst tvivl
om en lokalplan indeholder nærmere regler og dermed kan danne
grundlag for et lokalplanpligtigt
butiksbyggeri. Naturklagenævnet

har taget stilling i en række klagesager bl.a. etablering af et Bilkavarehus i Horsens.
Vurdering af Virkningerne på
Miljøet
Detailhandelscentre, der på grund
af størrelsen har regional betydning, må ikke påbegyndes før der
er tilvejebragt retningslinier i regionplanen om beliggenheden og udformningen med tilhørende redegørelse med en vurdering af de
miljømæssige konsekvenser.
Dette gælder, uanset om der foreligger en detaljeret lokalplan med
nærmere regler.
Reglerne trådte i kraft den 12. juni
1999.

Illustrationer fra Nordjyllands detailhandel der beskriver og vurderer detailhandelen i hele amtet.
Forventninger til udviklingen
indenfor udvalgsvarer

Skønnede oplande for øvrige udvalgsvarer

Sandsynlighed for
omsætningsfremgang
Risiko for omsætningstilbagegang
Færre butikker indenfor
enkelte brancher

Risiko for omsætningstilbagegang
Færre brancher og færre butikker
indenfor de enkelte brancher

Udvikling afhænger hovedsageligt af turisme eller
grænsehandel

Forventningerne til udviklingen er fastsat for byer med mindst 5 butikker ud fra et skøn på
grundlag af den samlede analyse. Nogle byer vil trodse forventninger og få en anden
udvikling.
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Kommuner med opland
Lokalkøbsandel over 50
Omsætningsoverskud
0 - 250 mio kr
250 - 500 mio kr
500 - 1000 mio. kr
Over 1000 mio. kr
Oplandsgrænse
Kommuner uden opland
Lokalkøbsandel under 50

Detailhandelsudviklingen

Dagligvarehandelen i kommuner - en status
Omsætningen af dagligvarer i butikkerne i de enkelte kommuner, i
forhold til befolkningens forbrug af
dagligvarer viser, i hvilke kommuner forsyningen med dagligvarebutikker er stærk og i hvilke

kommuner dagligvareforsyningen
er svag og bør styrkes.
Tallene er beregnet af Landsplanafdelingen på baggrund af oplysninger fra amterne.

Det har ikke været muligt at få oplysningerne på de enkelte byer og
bydelscentre.
Viborg og Vestsjællands amter offentliggør deres undersøgelser i begyndelsen år 2000.

Omsætning i forhold til forbrug.
Dagligvarer
> 120
100 - 120
80 - 100
60 - 80
< 60
ingen data
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Detailhandelsudviklingen

Udvalgsvarehandelen i kommuner - en status
Omsætningen af udvalgsvarer i butikkerne i de enkelte kommuner, i
forhold til befolkningens forbrug af
udvalgsvarer, viser i hvilke kommuner forsyningen med udvalgsvarebutikker er stærk og i hvilke
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kommuner udvalgsvareforsyningen
er svag og bør styrkes.
Tallene er beregnet af Landsplanafdelingen på baggrund af oplysninger fra amterne.

Det har ikke været muligt at få oplysningerne på de enkelte byer og
bydelscentre.
Viborg og Vestsjællands amter offentliggør deres undersøgelser i begyndelsen år 2000.

Detailhandelsudviklingen

Nye butikker i Århus Amt 1995 til 1999
Tidligere undersøgelser af butiksbyggeriet viser:
• at der bygges meget
• at halvdelen af nybyggeriet sker
i de største byer
• at halvdelen af nybyggeriet placeres eksternt i udkanten af
byen.
Institut for Centerplanlægning
(ICP) har for Landsplanafdelingen
undersøgt, hvor der er bygget nye
butikker og hvor der er åbnet nye
butikker i eksisterende butikslokaler i Århus Amt de sidste 4 år.
I undersøgelsen indgår oplysninger
fra Det Centrale Erhvervsregister

(CER) og oplysninger indsamlet af
ICP.
I perioden 1995-99 er der bygget
ca. 90 nye butikker i amtet og ca.
650 butikker har skiftet ejer mindst
én gang. De nyopførte butikker og
de nye butikker i eksisterende butikslokaler har et samlet bruttoetageareal på omkring 275.000 m2.
Undersøgelsen viser:
• at hovedparten af hele fornyelsen sker inden for eksisterende
butikslokaler
• at nye butikker udelukkende opføres ved de 3 største byer Århus, Randers og Silkeborg

• at der er opført 10 nye udvalgsvarebutikker der er større end
1.000 m2 og med et samlet areal
på ca. 27.000 m2 bruttoetageareal
• at der er opført 1 dagligvarebutik der er større end 3.000 m2
• at der sker fornyelser, ændringer
og ejerskifte også i de mindre
og mellemstore byer - og også i
byer under 1.000 indbyggere.
Undersøgelsen bekræfter, at det er
muligt at støtte en udvikling i de
mindre og mellemstore byer, men
at det forudsætter at mulighederne
for nybyggeri i og ved de største
byer begrænses.

Fordeling efter placering i byen af nyopførte
butikker i Århus Amt 1995 - 99
Anden
placering
Bymidte og
bydelscenter

Eksternt

I alt 69.500 m2 butiksarealer i nybyggeri

Fordeling efter bystørrelse af nye butikker i
eksisterende butiksarealer i Århus Amt 1995 - 99
Byer med
1.000 5.000
indbyggere

Byer med
under 1.000
indbyggere

Anden
placering

Byer over
20.000
indbyggere

Byer 5.000 20.000
indbyggere

Fordeling efter placering i byen af nye butikker
i eksisterende butiksarealer i Århus Amt 1995 - 99

I alt 204.900 m2 nye butiksarealer i eksisterende butikslokaler

Eksternt

Bymidte og
bydelscenter

I alt 204.900 m2 nye butiksarealer i eksisterende butikslokaler
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Detailhandelsudviklingen

Handel over internettet
Der findes ikke tal for, hvor meget
private forbrugere køber ind over
internettet. Institut for Centerplanlægning vurderer, at kun 0,2% af
den danske detailhandel i 1999
foregår over internettet.
I dag har ca. 40% af alle danskere
over 12 år adgang til internettet.
Ca. 25% har adgang til nettet fra
deres hjem. Ca. 1/2 mio. danskere
er på nettet mindst en gang i døgnet.
Et højt indkomstniveau, mange private pcere og et højt uddannelsesniveau vurderes som et godt grundlag for en vækst i internethandelen
de kommende år.
Område i vækst
Flere eksperter er enige om, at detailhandel over internettet i løbet af
5-10 år kan udgøre op til 15% af
den samlede detailhandel.
Det største problem for udbredelsen af internethandel er at få udviklet nye butikskoncepter herunder
distribution af varerne. Udbyderne
har forsøgt med forskellige modeller:
• forbrugerne afhenter de bestilte
varer pakket f.eks. i en butik
• forbrugerne får leveret de bestilte varer fra butik eller lager til
arbejdsplads
• forbrugerne får leveret de bestilte varer fra butik eller lager til
boligen.
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Der forventes ændringer i samarbejdet mellem producent, grossist,
butiksindehavere og forbrugere om
levering af varer fra producent til
forbruger.
Handel med dagligvarer
I dag er kun få butikker inden for
dagligvareområdet på internettet.
Mest kendt er den storkøbenhavnske supermarkedskæde ISO, der
pakker og bringer varer til forbrugere i markedsområdet.
Også Favør forsøger med internethandel, ligesom Hydro-Texaco reklamerer med at kunne tilbyde ca.
1.000 dagligvarenumre, som forbrugerne kan bestille og efterfølgende afhente og betale på servicestationerne.
Handel med udvalgsvarer
Visse typer af udvalgsvarer egner
sig godt til internetdistribution. Fx
musik, videofilm, bøger, computersoftware og computerspil. På længere sigt behøver udbyderne ikke
at levere varerne fysisk, men kan
give kunderne adgang til at nedtage produkterne direkte fra nettet.
Det er inden for disse brancher de
største internetbutikker findes - i
Danmark og i udlandet. Hidtil har
de dog ikke kunnet opnå et tilfredsstillende driftsresultat. Alligevel

må det formodes, at internet-handelen vil få stor betydning på disse
områder inden for de nærmeste år.
Inden for andre udvalgsvarer benyttes internettet i dag især til varepræsentation af de store mærkevareproducenter og de store butikskæder.
Erfaringer fra bl.a. USA viser, at de
udbydere af udvalgsvarer på internettet som klarer sig bedst, er de
der både sælger gennem butikker
og internet. Forbrugerne kan se varerne i butikkerne og bestille dem
over internettet.
Stort potentiale
Det vurderes, at der i de nærmeste
år vil være et stort potentiale for internethandel med standardiserede
produkter som underholdningselektronik, elektriske husholdningsartikler møbler, hårde hvidevarer, legetøj og boligtilbehør og
mærkevarer som jeans, fritidstøj,
baby- og børnetøj, undertøj og
accessories.
Slår handel over internettet igennem vil det betyde, at behovet for
nye butiksarealer reduceres væsentligt. Derfor er der grund til netop i de kommende år at være tilbageholdende med at åbne mulighed
for stor en vækst i butiksarealet.

Regionplanlægning

Tidsplan for amternes detailhandelsplanlægning
Amterne skal senest i forbindelse
med Regionplanrevision 2001 indarbejde retningslinier for den samlede detailhandelsstruktur efter
planlovens nye regler. Indtil da
gælder ændringslovens overgangsbestemmelser, der er indarbejdet i
regionplanerne i forbindelse med
Regionplanrevision 1997.
Af hensyn til kommunernes planlægning opfordres amterne i
Statslig udmelding til regionplanrevision 2001 til at udarbejde
planforslag inden regionplanrevisionen i år 2001.
De fleste amter er godt i gang. Fire
amter og Københavns Kommune,
hvor kommuneplanen tillige er regionplan, har fremlagt planforslag.
I begyndelsen af år 2000 forventes
planforslag fra Frederiksberg Kommune og de øvrige amter i hovedstadsområdet samt Nordjylland, Viborg, Ringkøbing og Storstrøms
amter.

Sønderjylland, Fyn og Vestsjællands amter forventer at fremlægge
planforslag senere i år 2000. Bornholms Amt indarbejder de nye detailhandelsregler i forbindelse med
den ordinære regionplanrevision.
Indsigelser mod de 3 første
planforslag
Miljø- og energiministeren har
gjort indsigelse mod de 3 første
regionplanforslag på følgende
punkter og forhandler nu med amterne om at ændre og tilpasse:
1. Maksimale butiksstørrelser over
3.000 m2 for dagligvarebutikker
og 1.000 m2 for udvalgsvarebutikker uden angivelse af særlige
planlægningsmæssige begrundelser
2. Butiksområder uden for bymidten eller bydelscentre uden redegørelse for bevaringsinteresserne i bymidten
3. Stor samlet planlægningsramme

uden vurdering af behovet for
nye arealer og mulighederne i
gældende lokalplaner
4. Ændret definition af, hvilke varegrupper der kan forhandles fra
de butikker, der alene forhandler
særligt pladskrævende varegrupper.
Ophævelse af indsigelse
Miljø- og energiministeren har på
visse betingelser ophævet indsigelsen mod forslaget fra Århus Amt.
Lovens overgangsbestemmelser
for kommune- og lokalplanforslag:
· Maksimale butiksstørrelser på
3.000 m2 bruttoetageareal for
dagligvarebutikker og 1.000 m2
bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker
· Kun inden for kommuneplanlagte centerområder
· Kun i lokal- bydels- eller bykernecenter.

Status for amternes
detailhandelsplanlægning
Forslag til regionplantillæg fremlagt
Planforslag 1. halvår 2000
Planforslag 2. halvår 2000
Afventer revision i 2001
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Redegørelse for planens forudsætninger
Den del af regionplanen, der indeholder retningslinier for detailhandelsstrukturen skal indeholde en
række oplysninger. Kravene skal
sikre, at detailhandelsplanlægningen og den offentlige debat kan ske
på baggrund af en vurdering af forslagets betydning for detailhandelsstrukturen.
Vurdering af eksisterende
butikker
Der skal foretages en vurdering af
det eksisterende bruttoetageareal til
butiksformål for de enkelte byer og
bydele fordelt på hovedbutikstyper
og omsætning. Butiksarealet bør
opdeles på dagligvarebutikker og
udvalgsvarebutikker. Vurderingen
skal omfatte de bestående butikker
og mulighederne i gældende lokalplaner.
Vurdering af behovet
Endvidere skal behovet for nybyggeri og for omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål
vurderes. Disse vurderinger skal
omfatte overvejelser om, hvordan
de enkelte centres oplande skal betjenes sammenholdet med oplysninger om befolkningsudvikling.
Vurderingen skal foretages på baggrund af regionplanens mål for detailhandelsstrukturen og målene
om at fremme af et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer og i de enkelte bydele i større
byer, om at sikre god trafikal tilgængelighed for alle trafikarter og
om udlæg af arealer til butiksformål i de centrale del af byer mv.
I hovedstadsområdet skal vurderingerne ske på grundlag af udviklingen i området som helhed. Det betyder, at retningslinierne for detailhandel skal vurderes og tilpasses i
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forhold til de samlede mål for udviklingen i hele hovedstadsområdet.
Særlig planlægningsmæssig
begrundelse
Planforslag der giver mulighed for
butikker på mere end 3.000 m2
bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1.000 m2 bruttoetageareal for udvalgsvarebutikker skal
indeholde oplysninger om de særlige planlægningsmæssige begrundelser for de fastsatte maksimale
butiksstørrelser.
Forbedret beslutningsgrundlag
Det er ministeriets indtryk, at der
generelt har været et godt samarbejde mellem amter og kommuner
om indsamling af oplysninger om
de eksisterende butikker.
De fleste amter og kommuner har
indsamlet oplysninger om antal butikker, butiksstørrelse og butiks-

type på butiksniveau og oplysninger om omsætning på lokalcenterniveau. Det giver gode muligheder
for at anvende oplysningerne såvel
i regionplanlægningen som i kommune- og lokalplanlægningen.
Flere steder har man valgt at udarbejde både en sammenfattende rapport for amtet og en rapport for
hver kommune.
Generelt giver analyserne et godt
billede af status og indeholder nyttig viden om den eksisterende butiksstruktur.
Selv om analyserne indeholder oplysninger på bycenterniveau indeholder den redegørelse, der følger
planforslaget for Ribe, Århus og
Vejle amter og Københavns Kommune kun oplysninger på kommuneniveau. Hermed er det vanskeligt at vurdere planforslagets
virkninger på de enkelte byer og
bydele.

Oplysninger i redegørelsen for regionplanens forudsætninger
Samlet butiksareal i kommunen (bydele i København) Ribe Amt
Århus Amt
Vejle Amt
Københavns Kommune
Butiksareal i kommunen (bydele i København)
Ribe Amt
opdelt på hovedkategorier af butikker
Århus Amt
Københavns Kommune
Antal butikker i kommunen (bydele i København)
Ribe Amt
opdelt i hovedkategorier af butikker
Århus Amt
Københavns Kommune
Omsætning i kommunen (bydele i København)
Ribe Amt
opdelt i hovedkategorier af butikker
Københavns Kommune
Samlet butiksareal, antal butikker og omsætningen i
Københavns Amt
bycentre opdelt i hovedkategorier af butikker
Omsætning i forhold til forbrug i bydele
Københavns Kommune
Rummelighed i gældende lokalplaner
Københavns Amt
Centrenes tilgængelighed
Københavns Amt

Regionplanlægning

Den samlede detailhandelsstruktur i de første planforslag
Regionplanen skal indeholde retningslinier for den samlede detailhandelsstruktur på grundlag af en
samlet vurdering af udviklingen i
amtskommunen. I Københavns og
Frederiksberg Kommuner er kommuneplanen tillige regionplan.
I Københavns og Frederiksberg
Kommuner og i Københavns , Fre-

deriksborg og Roskilde Amtskommuner skal regionplanlægningen
udføres på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som
helhed.
Den samlede detailhandelsstruktur
omfatter alle centerområder i byer
og bydele, hvor der kan planlæg-

ges for butikker. Fra små lokalcentre i landsbyer eller boligområder
til regioncenter i de største byers
bymidter.
De 5 første regionplanforslag viser,
at der indgår mange byer og bydele
i amternes samlede detailhandelsstruktur.

Århus Amt

Den samlede detailhandelsstruktur i regionplanforslagene fra Århus, Vejle og Ribe amter.
I planforslagene benyttes forskellige betegnelser
for de forskellige centerkategorier. På kortene er
disse sammenfattet til 4 niveauer.
I de største byer indgår desuden en række bydelscentre i den samlede detailhandelsstruktur.

Ribe Amt

Vejle Amt
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Afgrænsning af detailhandelsområder i planforslagene
Amterne skal afgrænse den centrale del af de enkelte byer eller bydele, hvori der kan udlægges arealer til butiksformål. Desuden skal
amterne afgrænse eventuelle aflastningsområder. Amterne kan desuden vælge at afgrænse arealer til
fx butikker, som alene forhandler
særligt pladskrævende varegrupper.
Rummelig afgrænsninger
De bymidter amterne har afgrænset, er generelt store og giver kommunerne gode muligheder for at
prioritere mellem forskellige pla-

ceringer af de kommende byggerier. Ministeren har accepteret afgrænsningen af bymidterne i Ribe,
Århus og Vejle Amter.
Indsigelse mod aflastningsområder
Ministeren har gjort indsigelse
mod udlæg af flere aflastningsområder i Ribe og Vejle amter og mod
udlæg af et aflastningsområde ved
Ebeltoft i Århus Amt fordi, der
mangler en redegørelse for hvorfor
det nødvendige butiksareal ikke
kan indpasses i bymidten.

Opfordring til afgrænsning af
lokalcentre og bydelscentre
Uden for de afgrænsede områder
har kommunerne kun mulighed for
at planlægge for
• mindre butikker,
• butikker, som alene forhandler
særligt pladskrævende varegrupper
• butikker i tilknytning til en produktionsvirksomhed.
Landsplanafdelingen har derfor anmodet Ribe og Vejle Amter om at
afgrænse lokalcentre og bydelscentre, fx på samme måde som Århus
Amt og Københavns kommune.

Uddrag af Regionplanforslag Detailhandel Århus Amt
Afgrænsning af Grenå City.

De 5 amters anvendelse af centerbetegnelser viser forskellige løsninger. Ribe, Vejle
og Københavns amter undlader at afgrænse bydelscentre og lokalcentre.
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Regionplanlægning

Butiksstørrelser og rammer for nye butikker i planforslagene
Butiksstørrelser
Amterne skal fastsætte retningslinier for det maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker.
Butiksstørrelser på mere end 3.000
m2 for dagligvarebutikker og 1.000
m2 for udvalgsvarebutikker kræver
en særlig planlægningsmæssig
begrundelse.
Ministeren har gjort indsigelse
mod amternes forslag til butiksstørrelser på 5.000 m2 for dagligvarebutikker og 2-3.000 m2 for udvalgsvarebutikker i de største byer,
fordi redegørelsen mangler en særlig planlægningsmæssig begrundelse.
Der er desuden gjort indsigelse
mod manglende fastsættelse af
maksimale butikstørrelser for store
udvalgsvarebutikker herunder stormagasiner i Århus Amt.

Rammer for nye butikker
Amterne skal fastsætte det maksimale bruttoetageareal for nybyggeri og omdannelse af eksisterende
byggeri til butiksformål for hvert af
de afgrænsede områder.

Århus Amt
Behandlingen af indsigelsen mod
forslaget fra Århus Amt er afsluttet. Amtets forslag til afgrænsning
af bymidter og bydelscentre er
fastholdt i ministeriets konklusion.

I de første planforslag giver amterne mulighed for, at der de næste
12 år kan planlægges for en vækst i
butiksarealet på mindst 23 %.

Vækstmulighederne i de største
byer er reduceret, men bymidternes
funktion er samtidig styrket.

Ministeren har gjort indsigelse
mod forslagenes samlede ramme
for nybyggeri og omdannelse til
butiksformål i Ribe, Vejle og Århus amter, fordi der generelt mangler grundlag for at vurdere om forslaget fremmer et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore
byer.

Mulighederne for at planlægge for
udvalgsvarebutikker, der overstiger
1.000 m2 er konkretiseret til et nærmere fastsat antal butikker på maksimalt 1.500 m2 i bymidter i amtets
egns- og kommunecentre.
Der er ikke givet mulighed for
dagligvarebutikker på over 3.000
m2.

Det er specielt væksten i butiksarealet i de større byer der må
revurderes.
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