
Detailhandelsplanplanlægningens §§ del II

Miljøcentrenes opgaver på
 

detailhandelsområdet
-gængse spørgsmål på

 
detailhandelsområdet

Else Marie Nørgaard, Miljøcenter Roskilde



Miljøcentrenes opgaver på planområdet

Indsigelse såfremt planforslag er i strid med statslige 
interesser

Dialog 

Udøver ikke legalitetskontrol



Sammenfatning 

Samlet 
butiksareal 

Udvidelses-

 muligheder
Maks. butiksstørrelser

dagligvarer udvalgsvarer

Bymidten Ingen fast 
grænse

Statistisk 
metode

3.500 2.000*

Bydelscenter i 
byer > 40.000

Ingen fast 
grænse*

Statistisk 
metode

3.500 2.000

Bydelscenter i 
byer > 20.000

≤

 
5.000 m2 Kommunen 

afgrænser
3.500 2.000

Lokalcenter ≤

 
3.000 m2 Kommunen 

afgrænser
1.000 1.000

Aflastnings-

 område
Som fastsat i 
regionplan -05

Nej** 3.500 2.000**

Særlig 
pladskrævende

Ingen grænse Kommunen 
afgrænser

Ingen grænse



Udvidelse af bymidte og bydelscentre efter 
den statistiske metode



Opdateret statistisk metode



Ny afgrænsning af bymidte 



Udvidelse af bymidte og bydelscentre efter 
den statistiske metode



Udvidelses af detailhandelsramme i 
bymidte og bydelscenter

Bymidten
kommunen fastsætter selv det totale antal m2 

detailhandel

Bydelscentre
byer 20.000-40.000 indbyggere –

 
maks. 5000 m2

byer over 40.000 indbyggere –
 

kommunen fastsætter 
selv rammen, dog må

 
bydelscenteret ikke ”true”

 bymidten som det primære detailhandelsområde i byen



Områder til butikker der udelukkende 
forhandler særlig pladskrævende vare

Kommunen kan selv bestemme hvor butikker til særlig 
pladskrævende varer skal være

Kommuneplanen indeholder bestemmelser om hvor 
områder til disse butikker

Men områderne må
 

ikke være sammenfaldende med 
områder til alm. butikker

Dvs. i lokalplaner og kommuneplaner skal områder til 
særlig pladskrævende varer være adskilt fra områder til 
alm. butikker
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