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• De politiske intentioner

• Den nye formålsbestemmelse

• Planlovsændringerne: 

• Størrelse og placering

• Afgrænsning af bymidter og bydelscentre

• Showrooms og pladskrævende varer

• Aflastningsområder – redegørelseskrav

• Ministerens redegørelser og evaluering

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fokus på aflastningsområder - redegørelseskrav  



Hvor er vi lige nu?

• Planlovsændringerne trådte i kraft den 15. juni

• Udkast til ny Vejledning om 
detailhandelsplanlægning var i offentlig høring 
fra den 14. juni til den 14. august

• Forligskredsen får forelagt resultat af høring og 
revideret udkast til vejledning i september

• Vejledning forventes endeligt udstedt primo 
oktober

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Står med de første planforslag, der indeholder aflastningsområder (kommuneplaner sendt i høring efter 15. juni, efter de nye regler)Vejledningen er i udkast, og revideres/præciseres, især mht. redegørelsen for aflastningsområder. Jeg kommer til at give nogle eksempler fra vejledningen. Det er med forbehold for den politiske behandling af høringssvar. 



De politiske intentioner

• Give kommunerne friere rammer i planlægningen for 
detailhandel

• Sikre udviklingsmuligheder for store udvalgsvarebutikker og 
for e-handel, der kombinerer med fysisk butik 

• Skabe mulighed for at der kan udlægges aflastningsområder, 
hvis det ønskes lokalt

• Sikre, at beslutningen om udlæg af aflastningsområder sker 
på et oplyst grundlag, og at offentligheden gøres bekendt 
med konsekvenserne af planlægningen og har mulighed for 
at deltage i debatten

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Stor opmærksomhed på den stigende e-handel: Derudover har e-handlen vundet indpas i detailhandlen. Der er behov for at give mere fleksibilitet i forhold til størrelse og placering af udvalgsvarebutikker. Det er hensigten at give kommunerne større fleksibilitet i planlægningen for detailhandel. Større fleksibilitet i reglerne for planlægning for detailhandel kan samtidig være en hjælp til de fysiske butikker i konkurrencen med e-handelen, herunder den udenlandske.Kommunerne skal i deres planlægning skal sikre en butiksstruktur, der giver rum for eksempelvis større butikker, nye butikskoncepter, kombinationer med e-handel m.v., som kan understøtte et bredere vareudvalg og lavere priser. 



Formålsbestemmelsen

Planlægningen for detailhandel skal:

• Fremme et varieret butiksudbud

• Sikre god tilgængelighed for alle trafikarter og 
begrænsede transportafstande til indkøb

• Skabe gode rammer for velfungerende 
markeder med en effektiv butiksstruktur 

Uændret

Sammen-
skrevet

Ny

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Nu er det alle trafikarter, også bilisterDet nye formål afspejler hele planlovens nye fokus på vækst og erhvervsudvikling – et forhold som ”ikke tidligere har været en del af planlægningen”. 



• Aflastningsområder

• Fleksibilitet i 
afgrænsning af 
bymidter og 
bydelscentre

• Fleksibilitet for særlig 
pladskrævende varer 
og e-handel

Planloven regulerer butikkers størrelse og placering

Størrelse Placering

• Ingen størrelses-
begrænsning for 
udvalgsvarebutikker

• Butiksstørrelsen for 
dagligvarebutikker er 
øget

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Produktivitetskommissionen: De nuværende begrænsninger på størrelse og placering kan medvirke til, at danske forbrugere betaler unødigt høje priser og får et mere begrænset vareudvalg. E-handel: Handlen med udvalgsvarer som bøger, elektronikvarer, tøj, møbler osv., er under hastig udvikling og sker i stigende omfang via e-handel. Rene e-handelsbutikker er ikke underlagt samme restriktioner som de fysiske butikker i forhold til størrelse og placering. Det kan give e-handelsbutikkerne en konkurrencefordel. De fysiske butikker er også under pres fra udenlandske e-handelsbutikker. Dagligvarer, dog også andre hensyn. Nærhed betyder noget for forbrugerne. Derfor gives udvalgsvarebutikker fri, mens dagligvarer er underlagt mere regulering. Størrelse: Fri, men skal fortsat fastsættes i kommuneplanlægningen. I lokalcentre i praksis max. 3.000 m2. Enkeltstående butikker skal være til den lokale forsyning, derfor i praksis en størrelsesbegrænsning. Placering: Aflastningsområder, fx til store udvalgsvarebutikker, som det er vanskeligt at placere i bymidten, eller butikskoncepter, der kombinerer e-handelsvirksomhed med en fysisk butik. Krav om statistisk metode er udgået. E-handel/showrooms med begrænset kundestrøm kan tillades i fx erhvervsområder



• Lokalcentre og 
enkeltstående butikker

• Bymidter og 
bydelscentre

• Aflastningsområder

Større dagligvarebutikker

Før: 1.000 m2 (+ 200 m2)
Nu: 1.200 m2

Før: 3.500 m2 (+ 200 m2)
Nu: 5.000 m2 (+ 200 m2)

Før: 3.500 m2 (+ 200 m2)
Nu: 3.900 m2 (+ 200 m2)



Afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Før Nu
Beliggenheden og afgrænsningen af 
bymidter og bydelscentre skal tage 
udgangspunkt i tilstedeværelsen og 
koncentrationen af en række 
funktioner, herunder butikker, 
kulturtilbud, privat og offentlig 
service.

Hver by kan kun have én bymidte.

Bydelscentres størrelse fastsættes af 
kommunalbestyrelsen. Fortsat kun i 
byer med over 20.000 indbyggere.

Den statistiske metode skal 
anvendes ved fastlæggelse og 
udvidelse af bymidter og 
bydelscentre, hvis 
bruttoetagearealet er over 
5.000 m2. 

Maks. 5.000 m2 bydelscentre i 
byer med mellem 20.000 og 
40.000 indbyggere. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Med forslaget gives kommunerne metodefrihed med hensyn til at udvide bymidter og bydelscentre, dog under fortsat hensyntagen til at sikre et varieret og koncentreret butiksudbud. Det lægges derved ud til kommunerne at afgrænse bymidten inden for lovens rammer:17. § 5 m, stk. 2, affattes således: »Stk. 2. Beliggenheden og afgrænsningen af bymidter og bydelscentre skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service. Hver by kan kun have én bymidte, jf. dog stk. 4.« Forslaget indebærer en forenkling, idet det i alle byer over 20.000 indbyggere bliver kommunalbestyrelsen, der fastsætter bydelscentrets størrelse på baggrund af størrelsen på den bydel, det skal betjene. 



Uden for centerstrukturen: 
Showrooms og pladskrævende varer

Vejledningen:
Der er mulighed for at 
etablere et showroom til en 
virksomhed, der ligger uden 
for centerstrukturen, hvis 
det kun medfører en 
begrænset fysisk kunde-
strøm. 

§ 5 n:
Der kan udlægges arealer til butikker, 
der alene forhandler særlig 
pladskrævende varer eller varer, som 
frembyder særlige sikkerheds-
mæssige forhold, som f.eks. 
motorkøretøjer, lystbåde, 
campingvogne, trailere, planter, 
havebrugsvarer, tømmer, 
byggematerialer, grus, sten- og 
betonvarer, møbler, samt ammunition 
og eksplosiver.

Showrooms Særlig pladskrævende varer

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Listen med særligt pladskrævende ændres, så den ikke længere er udtømmende. Derudover foreslås ‘biler’ erstattet med ‘motorkøretøjer’, så det også omfatter motorcykler, og listen suppleres med trailere. Endelig vil byggemarkeder fremover kunne placeres i områder til butikker med særlig pladskrævende varer, uanset størrelsen af det areal, hvor byggemarkedet har varer, der ikke er særlig pladskrævende. I dag må dette maksimalt andrage 2.000 m2.Der udarbejdes en ny vejledning, der skal gøre det klart, hvilke muligheder der er for etablering af showrooms i forbindelse med e-handel beliggende uden for områder udlagt til detailhandel. 



§ 5 n 
Der kan udlægges arealer 
til aflastningsområder i 
byer, hvor der er et 
tilstrækkeligt kunde-
grundlag, bl.a. for at give
plads til butikker, som ikke 
uden videre kan placeres i
bymidten.

Aflastningsområder

Der kan ikke planlægges for 
aflastningsområder til én 
dagligvarebutik eller 
udelukkende daglig-
varebutikker.

§ 11 e, stk. 4
Der skal være en redegørelse for kunde-
grundlag og opland, samt en vurdering af:

1) hvordan aflastningsområdet kan styrke 
konkurrencen med et større vareudvalg og 
lavere priser til fordel for forbrugerne 

2) hvordan det planlagte aflastningsområde 
kan påvirke butiksforsyningen i bymidten i de 
mindre oplandsbyer og i landdistrikterne

3) hvordan det planlagte aflastningsområde, 
bl.a. set i forhold til kommunens størrelse, 
forventes at påvirke byens samlede 
oplandseffekt i forhold til nabokommuner

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fremgår af hhv. § 5 n og § 11 eUddybes i det følgendeSkabe mulighed for at der kan udlægges aflastningsområder, hvis det ønskes lokaltSikre, at beslutningen om udlæg af aflastningsområder sker på et oplyst grundlag, og at offentligheden gøres bekendt med konsekvenserne af planlægningen og har mulighed for at deltage i debatten



Aflastningsområder
- i hovedstadsområdet

Revision i to steps 

• Ophævelse af 
bestemmelse om 
store udvalgsvare-
butikker trådte i kraft 
22. juni

• Revision af center-
strukturen pågår. 
Hovedstadskommuner 
har frist for at 
indmelde ønsker til 
ændringer den 15. 
oktober. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hovedstadskommuner kan ikke udlægge aflastningsområder, det sker i et nyt landsplandirektiv, som fastlægger centerstrukturen i hovedstadsområdet. Kommunerne skal ifbm indmeldelse af ønsker ikke opfylde samme redegørelseskrav, da de ikke kan vurdere effekt på butiksstruktur eller nabokommuner (da de ikke er bekendt med den samlede planlægning), denne del af analysen foretager staten, når kommunernes ønsker er vurderet og der er truffet politisk beslutning forslag til ny centerstruktur – evt. ud fra flere scenarier. 



Aflastningsområder
- redegørelse for kundegrundlag og opland

§ 5 n
Der kan udlægges arealer til 
aflastningsområder i byer med 
tilstrækkeligt kundegrundlag

§ 11 e, stk. 4
Der skal redegøres for 
kundegrundlag og opland

- Kundegrundlaget udgøres af 
indbyggerne byen.

- Aflastningsområdets størrelse 
skal afstemmes med 
kundegrundlaget, men der er 
fleksibilitet.  

- Kommunerne skal redegøre for 
det opland, som 
aflastningsområdet henvender 
sig til. 

Lov Vejledning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Fleksibilitet: Det kan eksempelvis være, at der er ønske om at samle bestemte butikstyper i et aflastnings-område, der skal betjene flere mindre, ligeværdige byer inden for kommunegrænsen, turisme… 



Kundegrundlag: 
Indbyggertal i X-
købing by

Redegørelse for 
opland: 
Vis på kort og 
oplys indbyggertal



Aflastningsområder
- redegørelse for påvirkning af butiksforsyningen

§ 11 e, stk. 4: 
2) hvordan kan 
aflastningsområdet påvirke 
butiksforsyningen i 
bymidten i de mindre 
oplandsbyer og i 
landdistrikterne?

- Eksisterende butiksstruktur i 
oplandet (butikstype, areal, 
omsætning)

- Estimeret omsætning i 
aflastningsområdet

- Vurdering af, hvilke eksisterende 
bymidter og områder i 
landdistrikterne, som 
aflastningsområdet henter 
omsætning fra – og hvor meget

Lov Vejledning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hjælpeskema med parametreBliver nok uddybet i vejledningen – hvordan vurderer man dette.Afstand, butiksareal – samlet og pr. butik, typer, tilgængelighed og andre funktioner. Samlet attraktivitet. 



Påvirkning af butiksforsyningen: Analysen kan tage udgangspunkt i 
disse parametre, som vurderes for hvert centerområde i oplandet. 



Aflastningsområder
- redegørelse for oplandseffekt

§ 11 e, stk. 4: 
3) hvordan forventes 
aflastningsområdet, bl.a. 
set i forhold til 
kommunens størrelse, at 
påvirke byens samlede 
oplandseffekt i forhold til 
nabokommuner?

- Beregning af nuværende forbrug 
(hhv. dagligvarer- og udvalgsvarer)

- Beregning af byens nuværende 
handelsbalance

- Vurdering af fremtidigt forbrug (efter 
etablering af aflastningsområde)

- Estimering af fremtidig  
handelsbalance

Lov Vejledning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Forskellen i byens handelsbalance før og efter etablering af aflastningsområdet. Inddrage forbrugsudvikling og kendskab til andre fremtidige butiksprojekter. 



Aflastningsområder
- redegørelse for konkurrenceeffekt

§ 11 e, stk. 4: 
1) hvordan 
aflastningsområdet kan 
styrke konkurrencen 
med et større 
vareudvalg og lavere 
priser til fordel for 
forbrugerne?

Estimering af konkurrenceeffekt: Tre tal ind i 
sættes ind i beregningsværktøj: 

1. Omsætningsandel, der forventes at flytte fra 
den eksisterende detailhandel til 
aflastningsområdet 

2. Gennemsnitlig forskel i butiksstørrelsen på de 
nye butikker i aflastningsområdet og de 
eksisterende butikker

3. Beregning af gennemsnitligt antal butikker i de 
brancher, som forventes etableret i 
aflastningsområdet

Lov Vejledning

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Her har vi fået hjælp af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Har udviklet beregningsværktøj, som tre tal skal sættes ind i. Det bliver nok præciseret i vejledningen, at der ikke er tale om en forventet effekt på priserne – et decideret prisfald, men om en indikation for en ”konkurrenceeffekt”, som kan udmønte sig på flere måder: Bedre service, bredere vareudbud eller lavere priser. 



Værktøj til beregning af konkurrenceeffekt: Giver ved indtastning af 
tre tal en indikation af konkurrenceeffekten. Kan anvendes på alle typer af 
nye centerområder, også ved udvidelse af bymidten. 



Aflastningsområder
- dagligvarebutikker 

§ 5 n, stk. 2

Der kan ikke planlægges for 
aflastningsområder til én 
dagligvarebutik eller 
udelukkende 
dagligvarebutikker.

§ 5 n, stk. 3

Eksisterende 
aflastningsområder kan ikke 
udvides for at skabe plads 
til én dagligvarebutik eller 
udelukkende 
dagligvarebutikker. 

§ 15, stk. 2, nr. 15

I en lokalplan kan der optages bestemmelser 
om: 

Meddelelse af ibrugtagningstilladelse til en 
udvalgsvarebutik i et aflastningsområde som 
betingelse for ibrugtagning af en 
dagligvarebutik i området. 



Aflastningsområder
- offentlig høring

§ 25, stk. 3: 
Der skal foretages en 
særskilt høring af 
samtlige 
nabokommuner

- Kommunen skal i forbindelse med den offentlige 
høring sørge for at orientere nabokommunerne. 

- Nabokommuner kan, som altid, fremsætte 
indsigelse, hvis planforslaget har væsentlig 
betydning for kommunens udvikling. 

- Kan der ikke opnås enighed om planlægningen 
mellem de to kommuner, må spørgsmålet i 
sidste ende indbringes for erhvervsministeren, 
der træffer afgørelse i sagen. 

Lov Vejledning



Aflastningsområder
– national interesse

Bemærkninger til § 29:

Det er en national
interesse at sikre, at 
kommuneplanen ved 
udlæg af 
aflastningsområder
indeholder en 
fyldestgørende 
redegørelse 

- Erhvervsstyrelsen vil kunne tage sager op, hvis 
kommunalbestyrelsen i planlægningen for 
aflastningsområdet ikke har redegjort 
tilstrækkeligt.

- Kommuneplanen vil først kunne vedtages 
endeligt, når der foreligger en fyldestgørende 
redegørelse, som har været sendt i offentlig 
høring. 

Lov Vejledning



Redegørelser og evaluering 

Opfølgning på den nye planlov: 
• Kommunernes brug af de nye muligheder vil 

blive fulgt af Erhvervsministeriet og indgå i en 
årlig redegørelse til forligskredsen og til 
Folketinget.  

• Den nye planlov vil blive evalueret inden 1. juni 
2020. 

Detailhandelsredegørelsen: 
• Erhvervsministeren afgiver hvert 4. år en 

redegørelse til Folketinget, der belyser og 
vurderer udviklingen i kommune- og 
lokalplanlægningen for detailhandelsstrukturen. 

Oplægsholder
Præsentationsnoter
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