
Detailhandel 

2 byer 

2 strategier 



Faaborg og Ringe 
Faaborg-Midtfyn Kommune 

 

Faaborg 

• Gl. købstad i den sydlige del af kommunen 

• Beliggende i naturskønne områder med 

rigt turistliv 

• Rigt kulturliv 

 

Ringe 

• Beliggende midt på Fyn og næsten midt i 

kommunen 

• Beliggende ved ny Svendborgmotorvej 

• Rigt erhvervsliv 

 

Ringe 



Detailhandelen I 
Faaborg 

 



Faaborg en købstad 
 
Center for handel og service for et stort opland i det sydfynske område 

 

Faaborg By med dens købstadsmiljø og dens omgivelser indeholder især kulturhistoriske, kunstneriske  

og landskabelige/naturmæssige  kvaliteter af meget høj klasse 

 

Den gamle købstadsbebyggelse er særdeles velbevaret med både et oprindeligt gadenet og en meget 

velbevaret bebyggelse 

 

Butiksstrukturen i bymidten er karakteriseret ved hovedsagelig mindre udvalgsvarebutikker koncentreret 

omkring gågaden og Torvet 

 

Caféliv og mange gode spisesteder bidrager til et levende bymiljø i Faaborg 

 

Omdannelse af dele havnen i 2001 til liberale erhverv, butikker og boliger 

 



Konsekvenser af  
bymidteafgrænsningen 
 
Funktionstømning af bymidtens  

strøggader: Faaborgs bibliotek, apotek, 

blomsterhandler, samt mindre tøjbutikker 

etableredes i Herregårdscenteret 

 
Dagligvarekæderne Føtex og Netto  

flyttede fra bymidtens trange forhold ud 

til områder med plads og gode trafikale 

forhold 

 

 

 



Detailhandel i Ringe 



Ringe - en mindre handelsby 

 
- Ringe ligger 10-15 min. kørsel fra Bilka og 

Rosengårdscenteret i Odense, samt tæt på 

Svendborg! 

 

- Center for handel og service for et stort opland 

i det midtfynske område 

 

- Kendetegnet ved at der i bymidten findes 

mange dagligvarebutikker og 

udvalgsvarebutikker der understøtter hinanden, 

sådan at butiksområdet samlet set fremstår 

attraktivt for kunderne 

 

- Godt samspil mellem detailhandelen og de 

øvrige aktiviteter i byen 



Langsigtet indsats i Ringe 
 

- Planlægning der samler butikkerne indenfor 
en forholdsvis snæver afgrænsning, og 
fastholder krav om butikker i stueetagen i 
hovedgaderne 

 

- Planlægning der sikrer at de små 
udvalgsvarebutikker butikker kun kan 
etableres i den snævre bymidte og krav om 
mindstestørrelser i periferien af 
bymidteafgrænsningen 

 
- Løbende kommunale investeringer i veje og 

torve 

 

- Private investeringer i butiks- og 
bygningsrenoveringer 

 

- Fælles ”fodslaw” mellem kommune og 
handelsstandsforening (skilte-og 
facadevejledning, sikring af p-arealer m.v. 
uden P-afgift 

 

 



Resultatet af den langsigtede 

strategi for Ringe by  
 

• Harmonisk sammenhørighed mellem 

udvalgsvarebutikker og dagligvarebutikker 

i bymidten 

 

• Stabilt butiksstruktur (mange har 

generationsskiftet) 

 

• Alsidigt og dynamisk handelsliv 

 

• Nye private investeringer  

 

 Øget bosætning 

 

















 


