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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

► Indledning 

ICP er af Halsnæs Kommune blevet bedt 

om at foretage en detailhandelsanalyse. 

Analysen giver en status for detailhande-

len i Halsnæs kommune. Analysen beskri-

ver udviklingsmulighederne i Hundested 

og Frederiksværk byer, herunder hvilke 

butikker udbuddet realistisk kan suppleres 

med samt i hvor høj grad, der kan udlæg-

ges nye arealer til detailhandel. 

► Analyserne 

ICP har foretaget en rekognoscering af 

alle butikker i Halsnæs kommune, herun-

der opgjort omsætningen for 2007 og brut-

toarealer i januar 2008. 

Der er foretaget en beregning af det nuvæ-

rende og fremtidige forbrug af detailhan-

delsvarer i kommunen samt i oplands-

kommunerne. 

► Butikkerne 

I Halsnæs kommune var der i januar 2008 

ca. 140 butikker med et samlet bruttoareal 

på ca. 48.000 m2 og en omsætning i 2007 

på godt 1,3 mia. kr. inkl. moms.  

I Frederiksværk, der er kommunens stør-

ste udbudspunkt, er der godt 70 butikker. 

Disse butikker omsatte i 2007 for ca. 600 

mio. kr. Heraf var ca. 51 % udvalgsvare-

omsætning. 

I Hundested var der knap 40 butikker med 

en samlet omsætning på ca. 280 mio. kr.  

► Attraktion 

I den centrale del af Frederiksværk by og i 

Hundested ligger den gennemsnitlige at-

traktion på henholdsvis 2,6 og 2,3. 

Dette er et relativt lavt niveau, men om-

vendt ikke specielt for byer af denne stør-

relse og karakter. 

► Forbrug 

Det potentielle forbrug fra borgerne i Hals-

næs kommune var i 2007 ca. 1,4 mia. kr. 

inkl. moms fordelt med ca. 675 mio. kr. på 

dagligvarer og ca. 725 mio. kr. på ud-

valgsvarer.  
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

► Handelsbalance 

Der var i 2007 på dagligvarer et forhold 

mellem omsætning og forbrug på 129 % 

for Halsnæs kommune, mens forholdet på 

udvalgsvaresiden var 62 %. 

Disse 2 tal viser alt andet lige, at forbru-

gerne uden for kommunen beløbsmæssigt 

køber mere ind i dagligvarebutikkerne i 

Halsnæs kommune, end forbrugere fra 

Halsnæs kommune køber ind i dagligvare-

butikkerne uden for kommunen. 

Tallene viser, at der på udvalgsvareområ-

det omvendt er en betydelig udhandling. 

Således er der flere forbrugere fra Hals-

næs kommune, der køber ind uden for 

kommunen end der er forbrugere i oplan-

det, der køber ind i Halsnæs kommune. 

På dagligvareområdet er det vor vurdering, 

at kommunens ca. 8.500 sommerhuse 

bidrager til den meget betydelige indhand-

ling. 

Det er endvidere vor vurdering, at borger-

ne i Halsnæs kommunen anvender langt 

den overvejende del af deres potentielle 

dagligvareforbrug i kommunens butikker. 

Turister og besøgende bidrager med en 

meget væsentlig del af dagligvareomsæt-

ningen i kommunen 

Forbrugerne med bopæl i Halsnæs kom-

mune bruger ca. halvdelen af deres poten-

tielle udvalgsvareforbrug i kommunens 

butikker. 

Således stammer 50-75 mio. kr. af ud-

valgsvareomsætningen i kommunen fra 
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

sommerhusgæsterne samt andre besø-

gende. 

Ser man på henholdsvis den gamle Frede-

riksværk kommune og den gamle Hunde-

sted kommune, er forholdet mellem om-

sætning og forbrug henholdsvis 136% og 

114%. 

På udvalgsvaresiden i den gamle Hunde-

sted kommune var forholdet 22% i 2007. I 

1997, da ICP sidste foretog en måling, var 

forholdet 37%. Således er der sket et væ-

sentligt fald 

For så vidt angår den gamle Frederiks-

værk kommune er forholdet mellem om-

sætning og forbrug inden for udvalgsvarer 

på 81%. 

I 1997, da ICP sidst foretog en måling, var 

forholdet 89%. Således har Frederiks-

værk-området mistet betydning på ud-

valgsvareområdet over denne 10 års peri-

ode. 

Det er vor vurdering, at denne udvikling 

ikke er unik for Frederiksværk by, men kan 

ses i en række byer af denne størrelse og 

beliggenhed.  

Beklædning og øvrige udvalgsvarer er 

typisk shoppingprodukter, hvor forbruger-

ne kører langt for at få det store og varie-

rede udbud. Man kører f.eks. til Frederiks-

sund, Hillerød eller Storkøbenhavn. 

Oplandet 

På baggrund af vore analyser og de fore-

liggende oplysninger er det vor vurdering, 

at oplandet til dagligvarebutikkerne i Hals-

næs kommune stort set udgøres af kom-

munens indbyggere samt sommerhusturi-

sterne.  

Foruden kommunens egne borgere er det 

især forbrugere fra den vestlige del af 

Gribskov kommune, der foretager indkøb i 

Halsnæs kommunes dagligvarebutikker. 

Det er vor vurdering, at mere end 20% af 

dagligvareomsætningen i kommunens 

butikker kommer fra forbrugere bosat uden 

for kommunen – primært fra sommerhuse-

ne. 

På udvalgsvareområdet er det vor vurde-

ring, at godt 15% af omsætningen kommer 

fra forbrugere uden for Halsnæs kommu-

ne.  
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

► Udviklingsmuligheder og anbefa-
linger 

Det fremtidige arealbehov til detailhan-
del frem til 2017 

Frem til 2017 ventes det, at forbruget i 

Halsnæs kommune vil stige med ca. 11% 

for dagligvarer og ca. 17% for udvalgsva-

rer.  

En arealramme for nyt butiksareal bør sty-

res af en forbrugsberegning samt af øn-

sket om at styrke centrenes position på 

detailhandelsområdet, ligesom det er væ-

sentligt, at man i planlægningen tilfører 

detailhandelen i Halsnæs kommune mu-

lighed for dynamik og udlægger arealer i 

beliggenheder, hvor detailhandelen vil ef-

terspørge dem.  

Det er vor vurdering, at udlægget skal fo-

regå, så det i videst mulige omfang dels 

styrker det nuværende udbud dels styrker 

en overordnet målsætning om, at Frede-

riksværk skal være det overordnede de-

tailhandelscentrum i kommunen. 

Det vil sige, at arealudlægget til dels skal 

foregå i Hundested bymidte, men primært i 

den centrale del af Frederiksværk bymidte. 

Helt overordnet er det vor vurdering, at der 

på dagligvareområdet i fremtiden vil være 

efterspørgsel på areal især inden for dis-

countsektoren, men også indenfor super-

markeds- og varehuskoncepter. 

Det er vor vurdering, at der i dag er en god 

decentral forsyning med dagligvarer i hele 

kommunen.  

Det er vor vurdering, at der primært bør 

udlægges arealer til dagligvarer centralt i 

Frederiksværk og Hundested bymidter for 

på længere sigt at sikre den daglige strøm 

af kunder. 

 

Ved at udlægge arealer i bymidterne sikres 

også, at det nuværende udbud koncentre-

res mest muligt. 

Man bør udlægge arealer, der sikrer, at 

der kan ske en løbende tilpasning af bu-

tiksstrukturen. En tilpasning, der sikrer, at 

man har mulighed for at etablere de nyeste 

koncepter inden for dagligvareområdet.  

På udvalgsvareområdet skal arealud-

lægget dels sikre, at forbrugerne har til-
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

fredsstillende indkøbsforhold, dels skal det 

sikre, at de to byer kan fastholde deres 

positioner. 

I tabel 1.1 vises, hvad rammen for nyt bu-

tiksareal i de respektive områder bør være.  

Rammen indeholder en eventuel restrum-

melighed. Rammen skal lægges til det 

areal, der fysisk var til rådighed for butik-

kerne primo 2008.  

Således indgår f.eks. den nuværende 

ubrugte arealramme, planlagte og projek-

terede, men ikke åbnede butikker i oven-

stående tabel. 

Hvad angår butikker, der forhandler særlig 
pladskrævende varegrupper gør de 

samme argumenter sig gældende som for 

udvalgsvarer. Nye butikker bør ligge, hvor 

de styrker det eksisterende udbud bedst.  

I dag ligger de mest betydende udbud i 

kommunen i den vestlige del af Frederiks-

værk by – omkring Hundestedvej samt i 

området omkring K.A. Larssens Gade. 

Det er vor vurdering, at det især vil være i 

Frederiksværk, at større butikker vil være 

interesserede i at etablere sig. 

Det er vor vurdering, at en koncentration af 

butikker, der forhandler særlig pladskræ-

vende varegrupper, bør placeres omkring 

Hundestedvej, hvor den trafikale tilgænge-

lighed er god. 

For så vidt angår arealudlægget til særlig 

pladskrævende varegrupper, er dette ba-

seret på et skøn over hvilke butikstyper, 

der kan være interesserede i at etablere 

sig i områderne.  

Da nogle af brancherne i denne gruppe 

ikke på samme måde som andre er af-

hængige af en beliggenhed sammen med 

andre, er der anslået en generel ramme for 

kommunen i øvrigt. Denne ramme kan 

anvendes såfremt en bådforhandler eller 

en planteskole ønsker at etablere sig uden 

for de mere centrale områder.  

Tabel 1.1 Forslag til ramme for nyt butiksareal frem til 2017 (bruttoareal i m2)

 Dagligvarer 

(m2) 

Udvalgsvarer 

(m2) 

Butikstyper der forhandler særligt 

pladskrævende varegrupper (m2)

Frederiksværk bymidte 5.000 8.000  
Hundestedvej/Hanehovedvej 16.000 
Hundested bymidte 1.500 2.000  
Kommunen iøvrigt 1.500 - 4.000 

Halsnæs kommune i alt 8.000 10.000 20.000 
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

►Udviklingsmuligheder for detail-
handelen i Halsnæs kommune 

Det overordnede mål for detailhandelen i 

Halsnæs kommune bør være at bevare og 

eventuelt udbygge sin rolle i markedsom-

rådet især i forhold til hvad der sker på 

detailhandelsområdet i Frederikssund og 

Hillerød samt i den mere centrale del af 

Hovedstadsregionen. 

Det er vor vurdering, at man i lyset af den 

overordnede konkurrencesituation er nødt 

til at satse målrettet på kommunens stør-

ste udbudspunkt – Frederiksværk bymidte 

samt, i relation til butikker der forhandler 

særlig pladskrævende varegrupper, et 

koncentreret område f.eks. omkring Hun-

destedvej, hvor der i dag ligger en koncen-

tration af storbutikker. 

Vælger man at satse på en større udbyg-

ning i både Hundested og Frederiksværk 

bymidter risikerer man at få to udbuds-

punkter, der hver for sig ikke kan stå di-

stancen i forhold til konkurrencen fra Fre-

derikssund og Hillerød. 

Dette udelukker ikke, at der i Hundested 

bør være et stærkt udbud inden for daglig-

varer samt inden for visse standardiserede 

udvalgsvarer som f.eks. sko og isenkram. 

Udbuddet skal dels forsyne de lokale for-

brugere samt de sommerhusgæster og 

turister, der færdes i området. 

Selv om der fokuseres målrettet på Frede-

riksværk bymidte, skal man dog under alle 

omstændigheder være opmærksom på, at 

man ikke vil kunne matche de større regi-

onale udbudspunkter i oplandets periferi. 

►Udviklingsmuligheder for detail-
handelen i Frederiksværk 

I nedenstående skema præsenteres hhv. 

styrker, svagheder, muligheder og trusler 

for detailhandelen i Frederiksværk. Efter-

følgende uddybes en række af udsagnene, 

ligesom udviklingsmulighederne beskrives 

bredere. 
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

 

Styrker Svagheder 

• Etableret udbudspunkt 

• Detailhandelen i bymidten dækker et bredt spek-
trum af butikker 

• Relativt langt til væsentligt større udbudspunkter 
(Hillerød og Storkøbenhavn)  

• Gode parkeringsforhold tæt på butikkerne 

• Bredt udvalg af udvalgsvarebutikker  

• Mange attraktive dagligvarebutikker i bymidten 

• Hyggelig by 

• En del brancher – især inden for udvalgsvarer - 
hvor der kun er én butik i bymidten 

• Mangler kædebutikker inden for udvalgsvarer 

• Bymidten er relativt stor i forhold til det butiks-
mæssige indhold 

• Der er i Frederiksværk mange ”døde” facader 
(banker, boliger, offentlige bygninger) samt 
større pladser i gademiljøet 

• Usammenhængende bymidte 

• Mange forbrugere har i dag en stærk tilknyt-
ning til udbudspunkterne i især Hillerød og Fre-
derikssund  

 

Muligheder Trusler 

• Udvikling af Nordcentret  

• Bedre sammenkobling af Torvet med Kvickly og 
Nørregade 

• Fokusering på koncentration af bymidten 

• Søge målrettet at tiltrække flere kædekoncepter 
indenfor især damemode til Frederiksværk 
bymidte 

• Flere boliger i Frederiksværk by 

• Udvikling af Frederiksværk inden for turisme 

• Forsøge at gøre turisternes ophold så lange som 
muligt. Dette betyder større chancer for besøg 
i bymidten 

• Sikre at butikker der forhandler særligt plads-
krævende varegrupper placeres så koncentre-
ret som muligt f.eks. ved Hundestedvej   

• Udnytte vandelementet bedre 

 

• En øget spredning af detailhandelen og de 
kundeorienterede servicefunktioner bymidten 

• Øget udbygning i især Hillerød 

• Forbrugernes vilje til at bevæge sig længere i 
forbindelse med indkøb (ændrede indkøbsva-
ner)  

• Problemer omkring generationsskifte i butik-
kerne 

 

 

 

 

Bymidten 

Forholdet mellem omsætning og forbrug i 

gl. Frederiksværk kommune er på daglig-

vareområdet væsentligt over 100% og på 

udvalgsvarer noget under. 

 

Dette vurderer vi, er et tegn på, at som-

merhusgæsterne i meget vid udstrækning 

køber deres dagligvarer i området. 

Omvendt er der en underdækning på ud-

valgsvarer. Dette er et tegn på en betyde-
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

lig indkøbsmæssig orientering hos de loka-

le forbrugere mod de store regionale ud-

budspunkter – især Hillerød. 

Tilstedeværelsen af 8.000 sommerhuse 

kan ikke opveje borgernes indkøbsmæssi-

ge orientering ud af kommunen. 

Detailhandelen i Frederiksværk bymidte er 

primært beliggende i Nørregade, hvor 

Nordcentret danner afslutning mod nord. 

Mod syd løber Nørregade ud i et større 

ekstensivt pladsområde, som mod sydvest 

afsluttes af Torvet med bl.a. Kvickly. 

Det er vor vurdering, at udbuddet er til-

strækkeligt koncentreret til at fremstå at-

traktivt for forbrugerne. 

Dog mangler der mod syd en funktionel 

sammenbinding med Torvet. 

En ”idealmodel” kunne være at styrke dag-

ligvareudbuddet i Nordcentret og samtidig 

sikre Nørregade en bedre sammenbinding 

til Torvet med Kvickly. På denne måde 

ville man have et strøg med en stor attrak-

tiv dagligvarebutik i hver ende. På denne 

måde ville man sikre den daglige kunde-

strøm forbi de mindre udvalgsvarebutikker 

i Nørregade. 

Det er vor vurdering, at ovenstående ud-

viklingsmodel er mere hensigtsmæssig for 

det samlede detailhandelsudbud i Frede-

riksværk end etablering af større dagligva-

rebutikker på ”butiksgrunden” samt på ”Al-

légadegrunden”. Etableringer i disse posi-

tioner vil i højere grad sprede bymidten og 

på den måde få den til at fremstå mindre 

stærk end den reelt vil være. 

Vælger man at udvikle ”butiksgrunden”, 

er det meget væsentligt, at man sikrer vi-

suel og funktionsmæssig sammenhæng 

med Nørregade. Således skal man kunne 

se bebyggelsen på ”butiksgrunden” fra 

Nørregade og det skal være – også kom-

mercielt – interessant at benytte forbindel-

sen mellem de 2 punkter. 

Dette kan gøres ved at der etableres bu-

tikker og andre kundeorienterede service-

funktioner samt aktiviteter i Valseværks-

gade i kombination med en attraktivt sti-

forbindelse. 

Det er vor vurdering, at hvis ”butiksgrun-

den” skal anvendes til detailhandel, bør 

dette alene være en dagligvarebutik. Ud-

valgsvarebutikkerne bør koncentreres i 

Nørregade, der på denne måde styrkes. 

Det er vor vurdering, at der er mange gode 

butikker og servicefunktioner i Frederiks-

værk bymidte. 

Der er butikker indenfor alle relevante 

brancher, om end der på nogle områder 

kun er enkelte butikker. 
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Overordnet set er det tilstedeværelsen af 

et godt, bredt og dybt sortiment inden for 

især damebeklædning, som afgør, hvor 

attraktivt et indkøbssted er. Indkøb af da-

mebeklædning er i vid udstrækning sty-

rende for husstandenes indkøb af specia-

liserede udvalgsvarer i øvrigt. 

For at kunne udbygge underlaget og fast-

holde forbrugerne i markedsområdet, når 

det gælder specialiserede udvalgsvarer, er 

det som minimum nødvendigt, at der ligger 

flere damebeklædningsbutikker i bymid-

ten. Det er yderligere et krav, at en væ-

sentlig del af disse skal være del af en 

kapitalkæde eller medlemmer af et frivilligt 

kædesamarbejde. Der er i dag en relativt 

lav andel af kædebutikker i byen.  

Skal man pege på et sted, hvor bymidten 
kan udvikle sig, er det nødvendigt at kun-
ne tiltrække 3–5 profilerede damebeklæd-
ningsbutikker – enkelte gerne store.  

Det skal dog påpeges, at kædebutikkernes 
etableringsmønster ofte ikke inkluderer 
byer af Frederiksværks størrelse. 

Kanalen, der løber på vestsiden af Nørre-
gade-karréen, indgår i dag kun i begræn-
set omfang som et oplevelsesskabende 
element. Der er allerede ”slået hul” ud 
mod kanalen flere steder – disse oaser 
kunne indtænkes i bedre udnyttelser f.eks. 
i forbindelse med bespisning. 

I dag er en indkøbstur mere end blot ind-

køb. Den er en kombination af opfyldelse 

af basale krav, fornøjelse, oplevelsen af 

muligheden for at vælge mellem både bu-

tikker, varer og spisesteder. 

Indkøb eller shopping bliver i endnu højere 

grad til en udflugt for hele familien end blot 

opfyldelse af basale behov.  

En væsentlig parameter i indkøbsturen 

eller udflugten er oplevelsen af en gåtur i 

bymidten. Et aktivt bymiljø, som giver kun-

derne en helhedsoplevelse med kultur, 

underholdning i bred forstand, bespisning 

og andre bløde værdier som vand, plads-

dannelser og kunst bliver mere og mere 

vigtigt i fremtiden.  

Muligheden for at spise øger kundernes 

opholdstid i bymidten væsentligt, og der-

med også det samlede beløb forbrugt på 

indkøbsturen. 

Det er vor vurdering, at bespisningsele-

mentet i Frederiksværk kunne styrkes ved 

at placere et par muligheder tæt på kana-

lerne. 
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Byen i øvrigt 

Omkring Hundestedvej og K.A. Larssens 
Gade ligger byens storbutiksområder. En 
mere entydig koncentration f.eks. omkring 
Hundestedvej ville sikre, at Frederiksværk 
by også når det gælder storbutikker, er et 
attraktivt indkøbssted. 

Der bør ikke etableres dagligvarebutikker 
omkring Hundestedvej. 

►Udviklingsmuligheder for detail-
handelen i Hundested 

I nedenstående skema præsenteres styr-

ker, svagheder, muligheder og trusler for 

detailhandelen i Hundested.  

Efterfølgende uddybes en række af ud-

sagnene, ligesom udviklingsmulighederne 

beskrives bredere. 

 

Styrker Svagheder 

• Attraktivt dagligvareudbud 

• Attraktive dagligvarebutikker i hver ende af Nør-
regade 

• Hyggelig by 

• Gode parkeringsforhold tæt på butikkerne 

• Godt bespisningsudbud i Hundested i forhold til 
byens størrelse  

• Langt til væsentligt større udbudspunkter (Hille-
rød og Storkøbenhavn) 

 

• Relativt få butikker 

• Smalt udbud af udvalgsvarebutikker  

• Mangler kædebutikker inden for udvalgsvarer 

• Mange spring i facaderne i Nørregade 

• Mangel på sammenhæng i bymidten 

• Mange forbrugere har i dag en stærk tilknyt-
ning til udbudspunkterne i især Frederiksværk, 
Frederikssund og Hillerød  

 

Muligheder Trusler 

• Fortætning af bebyggelsen i Nørregade 

• Fokus på turisme 

• Søge at tiltrække flere kædekoncepter indenfor 
standardiserede udvalgsvarer 

• Flere boliger i byen 

• Forsøge at gøre turisternes ophold så lange som 
muligt. Dette betyder større chancer for besøg 
i Hundested bymidte 

• Sikre at butikker der forhandler særligt plads-
krævende varegrupper placeres så koncentre-
ret som muligt  

• Satse på service i butikkerne, for at modvirke in-
ternethandel 

• Udnytte havnemiljøet bedre 

• En øget spredning af detailhandelen og de 
kundeorienterede servicefunktioner i Hunde-
sted by  

• Øget udbygning i Frederiksværk, Frederiks-
sund og Hillerød 

• Forbrugernes vilje til at bevæge sig længere i 
forbindelse med indkøb (ændrede indkøbsva-
ner)  

• Problemer omkring generationsskifte i butik-
kerne 
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Bymidten 

Kunderne i Hundested bymidte er primært 

de lokale forbrugere samt sommerhusturi-

ster. 

Udbuddet er primært placeret i Nørregade 

med SuperBest som ankerbutik mod nord 

og SuperBrugsen mod syd. På denne må-

de sikres principielt den bedste kunde-

strøm forbi udvalgsvarebutikker-

ne.Umiddelbart forekommer det ikke kom-

mercielt hensigtsmæssigt, at Nørregade er 

ensrettet. 

Det er vor vurdering, at en dobbeltrettet 

men fredeliggjort gade, kombineret med 

mulighed for korttidsparkering foran butik-

kerne, ville være den mest hensigtsmæs-

sige løsning rent kommercielt. 

Der bør ikke etableres gågade i Hunde-

sted. Bilerne i gaden er med til at sikre liv 

og dynamik, samt sikre at de mest mobile 

kunder også bruger udbuddet. 

Det forekommer, at der er en del spring i 

facaderne i Nørregade. Dette er med til at 

få udbuddet til at virke mindre end det må-

ske er på forbrugerne. 

Det foreslåede arealudlæg skal primært 

anvendes så centralt som muligt til fortæt-

ning i Nørregade. 

Byens og oplandets størrelse sætter nogle 

begrænsninger på, i hvilken udstrækning 

detailhandelen kan udvikles. Det er ek-

sempelvis vores vurdering, at oplandet 

ikke er tilstrækkeligt for mere specialisere-

de udvalgsvarebutikker som f.eks. kæde-

butikker inden for damebeklædning. 

Helt overordnet er det vor vurdering, at 

udbuddet i Hundested by meget fint mat-

cher byens og oplandets størrelse. 

Der er et fint mix af supermarkeder, dis-

countbutikker og dagligvarespecialbutik-

ker, ligesom der inden for udvalgsvarer er 

et relativt bredt sortiment. 

Svagheden er, at der i almindelighed er 

relativt få butikker og i særdeleshed relativt 

få kædebutikker i Hundested bymidte. 

Der er dog ikke åbenlyse mangler i butiks-

sammensætningen i forhold til byens og 

oplandets størrelse. 

Dog er det vor opfattelse, at en butik køk-

kenudstyr og gaveartikler (eksempelvis 

Imerco/kop & Kande) kunne komplettere 

udbuddet. 

Det kan diskuteres i hvilket omfang der 

kan etableres butikker, der mere målrettet 

henvender sig mod turister.  

Det er vor vurdering, at egentlige turistbu-

tikker, der ofte er lukkede om vinteren, 

ikke tilfører byen megen ekstra attraktion.  

Butikker, der forhandler livsstilsprodukter, 

der appellerer til både turister og fastbo-
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Konklusion, vurderinger og anbefalinger 

ende ville kunne komplettere udbuddet. Et 

eksempel er Glassmedjen på havnen. 

 

Hundested by iøvrigt 

Det er vor vurdering, at der ikke i større 

omfang vil blive etableret storbutikker in-

den for brancher, der forhandler særlig 

pladskrævende varegrupper i Hundested 

byområde, men der bør naturligvis åbnes 

mulighed herfor. 

Det er væsentligt, at et område fremstår så 

koncentreret som muligt. Hvor området 

skal placeres, må vurderes i forhold til de 

øvrige funktioner, der planlægges i byen. 

►Udviklingsmuligheder for detail-
handelen i Halsnæs kommune i øv-
rigt 

Det er vor overordnede vurdering, at den 

væsentligste planlægningsmæssige mu-

lighed for at fremme dagligvarebutikkerne i 

de mindre byer i Halsnæs kommune er en 

sikring af mulighedrne for boligudbygning i 

og omkring landsbyerne. 

 

►Hvad kan butikkerne gøre? 

Slutteligt skal det nævnes, at det er meget 

væsentligt at butikkerne i både Frederiks-

værk og Hundested til stadighed fornyer 

sig så de fremstår som moderne og tids-

svarende. 

Der skal ydes den vedkommende og kvali-

ficerede service, der er med til at fastholde 

kunderne lokalt og som tit mangler i de 

større udbudspunkter. 

Endelig er det væsentligt, at butikkerne 

koordinerer åbningstider, udsalg, kampag-

ner m.v. På denne måde vil bymidten 

fremstå som et samlet udbudspunkt, der 

har større mulighed for at fastholde og 

udbygge sin position i markedsområdet. 
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2. Detailhandelen i Halsnæs kommune 

 

I nærværende afsnit vil detailhandelen i 

Halsnæs kommune blive beskrevet.  

ICP har i januar 2008 foretaget en opgø-

relse over antallet af butikker i kommunen 

samt indsamlet oplysninger om butikker-

nes omsætning for 2007, ligesom den en-

kelte butiks bruttoareal er opmålt. 

For at give en karakteristik af butiksud-

buddet har ICP endvidere vurderet de en-

kelte butikkers attraktionsværdi i forhold til 

forbrugerne. 

Butikkerne er kategoriseret i hovedbran-  

chegrupperne: dagligvarer, beklædning, 

boligudstyr og øvrige udvalgsvarer (for 

definition se bilag 1) på baggrund af deres 

hovedaktivitet. Butikker, der forhandler 

særlig pladskrævende varegrupper, er 

behandlet særskilt senere i dette afsnit. 

Har en butik aktiviteter inden for flere ho-

vedbranchegrupper, er omsætningen for-

delt inden for disse. Bruttoarealet henføres 

derimod til den hovedbranchegruppe, hvor 

butikken har sin hovedaktivitet. 

Bemærk, at ICP medtager møbelforretnin-

ger og delvist byggemarkeder under kate-

gorien boligudstyr, selvom planloven defi-

nerer disse grupper som særligt arealkræ-

vende. Dette sikrer, at de indsamlede om-

sætningstal kan sættes i forhold til de se-

nere beregninger af forbruget (se kapitel 3 

og 4).  

Møbelforretninger og byggemarkeder tæl-

ler dog omsætningsmæssigt kun med én 

gang, hvilket sker under branchegruppen 

udvalgsvarer, mens byggemarkedernes 

bruttoareal er opgjort under de særlig 

pladskrævende varegrupper. 

Geografisk er resultaterne af undersøgel-

sen af detailhandelen opdelt på de plandi-

strikter, som Halsnæs kommune opererer 

med. 

1. Hundested-Lynæs 

2. Torup 

3. Melby 

4. Enghaven 

5. Frederiksværk 

6. Vinderød 

7. Magleblik 

8. Kregme 

9. Ølsted 

Figur 2.1 illustrerer udstrækningen af om-

råderne.  
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Figur 2.1 De 9 planlægningsdistrikter i Halsnæs kommune 

 

Tabel 2.1 Antal butikker fordelt på brancher og områder 

 Daglig-
varer 

Udvalgs-
varer i alt 

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr* 

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Detail-
handel i 
alt 

Hundested-Lynæs 16 22 10 6 6 38
Torup 3 - - - - 3
Melby 7 3 2 - 1 10
Enghaven 1 5 1 2 2 6
Frederiksværk 22 49 20 15 14 71
Vinderød 2 2 - 1 1 4
Magleblik 2 - - - - 2
Kregme 3 1 - 1 - 4
Ølsted 3 1 - 1 - 4

Halsnæs kommune i alt 59 83 33 26 24 142

*Møbelbutikker og byggemarkeder er indeholdt i kategorien boligudstyr.
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Af tabel 2.1 ses antallet af butikker inden 

for de respektive branchegrupper i de for-

skellige dele af kommunen. 

Som det ses af tabellen, er de 71 – eller 

ca. 50 % - af kommunens butikker lokalise-

ret i distrikt Frederiksværk, mens der fin-

des 38 butikker i Hundested-Lynæs og 10 

butikker i distrikt Melby. 

Langt den overvejende del af kommunens 

udvalgsvarebutikker findes i Nørregade i 

Frederiksværk og i Nørregade i Hunde-

sted. I distrikterne Frederiksværk og Hun-

dested-Lynæs er andelen af udvalgsvare-

butikker hhv. 69 % og 58 %.   

Det fremgår ligeledes, at der i de øvrige 

distrikter kun er meget få butikker og at 

disse hovedsageligt er dagligvarebutikker.  

Dog er distrikt Enghaven en undtagelse – 

her indgår butikkerne på Industrivej og 

vest for vejen Vinderød Skov. 

►Butikkernes attraktion 

For at give en karakteristik af kommunens 

butiksudbud, har ICP i forbindelse med re-

kognosceringen af butikkerne fore- 

taget en overordnet bedømmelse af hver 

enkelt butiks attraktion efter følgende skala: 

5:   Meget høj 

4:   Høj 

3:   Middel 

2:   Lav 

1:   Meget lav 

 
En stor del af kommunens storbutikker og forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper er 
lokaliseret omkring Hanehovedvej og Industrivej i Frederiksværk 
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I vurderingen er der bl.a. taget hensyn til 

kvaliteten og bredden i butikkens sorti-

ment, butikkens størrelse i forhold til sorti-

mentet og branchen samt disponeringen af 

arealerne. 

Vurderingen skal derfor opfattes som en 

forbrugers bedømmelse af den enkelte bu-

tiks attraktion. 

I tabel 2.2 vises den gennemsnitlige attrak-

tion for hhv. daglig- og udvalgsvarebutik-

kerne. Resultaterne er geografisk opdelt 

på samme måde som i tabel 2.1. 

Som det ses af tabellen er de gennemsnit-

lige attraktioner generelt lidt under middel. 

Der er generelt færrest udsving i relation til 

dagligvarebutikkerne i Halsnæs kommune 

– dette skyldes, at en række kædekoncep-

ter inden for bl.a. discount (f.eks. Netto og  

Fakta) og supermarkeder (f.eks. 

SuperBrugsen og SuperBest) findes i store 

dele af kommunen og stabiliserer den 

gennemsnitlige attraktion. 

I relation til udvalgsvarebutikkerne er bille-

det mere fragmenteret. I bymidterne i Fre-

deriksværk og i Hundested samt omkring 

Industrivej i Frederiksværk (Enghaven) er 

niveauet generelt højere. Her findes attrak-

tive kædekoncepter inden for flere bran-

chegrupper. 

At den gennemsnitlige attraktion alligevel 

kommer under middel skyldes, at række 

utidssvarende butikker trækker ned. Ni-

veauerne for de gennemsnitlige attraktio-

ner afspejler således en bagvedliggende 

spredning.  

Tabel 2.2 Gennemsnitlig attraktion fordelt på brancher og områder 

 Daglig-
varer 

Udvalgs-
varer i alt 

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr* 

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Detail-
handel i 
alt 

Hundested-Lynæs 2,6 2,1 2,0 2,0 2,3 2,3
Torup 2,0 - - - - 2,0
Melby 2,4 1,3 * - * 2,1
Enghaven * 3,0 * * * 3,0
Frederiksværk 2,6 2,7 2,5 2,9 2,6 2,6
Vinderød * * - * * 2,8
Magleblik * - - - - *
Kregme 3,3 * - * - 3,3
Ølsted 2,7 * - * - 2,5

Halsnæs kommune i alt 2,6 2,2 2,7 2,5 2,5 2,5

* Kan af anonymitetshensyn ikke vises.
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I figurerne 2.2 til 2.4 ses attraktionens 

spredning for så vidt angår distrikt Frede-

riksværk, Hundested-Lynæs samt Hals-

næs kommune betragtet under ét. 

Som det ses af figur 2.2 har 40 % af butik-

kerne har en Middel attraktion, mens ca. 

12 % har en Høj eller Meget høj attraktion. 

Ca. 48 % af butikkerne har en Lav eller 

Meget lav attraktion.  

Billedet er anderledes for så vidt angår 

Hundested-Lynæs. Her er der flere butik-

ker med en Meget lav attraktion og færre 

med en attraktion på et Middel-niveau. 

Generelt kan man sige, at butiksudbuddet er 

på et relativt standardiseret niveau i kommu-

nen. Her er tale om mindre byer med 

Figur 2.2 Attraktionens spredning i % i di-
strikt Frederiksværk 
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Figur 2.3 Attraktionens spredning i % i di-
strikt Hundested-Lynæs 
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Figur 2.4 Attraktionens spredning i % i Hals-
næs kommune betragtet under ét 
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relativt små oplande og bymidter, der tilby-

der forbrugerne butikker inden for stort set 

alle branchegrupper, om end i et relativt 

smalt spektrum, der er tilpasset store mål-

grupper. 

► Kædetilknytning 

Kædebutikkerne har fået en stadigt større 

betydning for forbrugernes valg af ind-

købssted. En bymidtes, et lokalcenters 

eller et butikscenters styrke kan således 

blandt andet udtrykkes i den andel af bu-

tikkerne, som enten er del af en kapital-

kæde eller en frivillig kæde. 

I figur 2.5 til 2.7 er illustreret, hvorledes 

fordelingen er i henholdsvis distrikt Frede-

riksværk, Hundested-Lynæs samt Hals-

næs kommune betragtet under ét. 

Figur 2.5 Kædeandel i distrikt Frederiks-
værk 

17%

31%52%

Frivillig 

Kapital

Uafhængig

Figur 2.6 Kædeandel i distrikt Hundested-
Lynæs 
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Figur 2.7 Kædeandel i Halsnæs kommune 
betragtet under ét 
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56%
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Generelt er kædefordelingen ret ensartet de 

tre figurer imellem, om end andelen af kæ-

debutikker er størst i Frederiksværk. Her er 

mere end halvdelen af butikkerne dog sta-

dig ikke en del af et profileret kædesamar-

bejde.  

Betragtes kommunen under ét, må det kon-

kluderes, at andelen af kædebutikker er 

relativt lav. Som reference kan det nævnes, 
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at 52 % af butikkerne i Egedal kommune 

er en del af enten en frivillig kæde eller 

kapitalkæde, mens andelen i den nye Fre-

derikssund kommune er 54 %. 

► Bruttoarealer 

Der er endvidere foretaget en grov opmå-

ling af bruttoarealerne i butikkerne i kom-

munen. 

Bruttoarealerne er defineret som det sam-

lede areal, der hører til butikken, hvilket vil 

sige salgsareal og eventuelle kontorer 

samt lager- og personalerum. Eventuelle 

lokaler i kælderetager indgår heri. 

Tabel 2.3 viser bruttoarealerne i Halsnæs 

kommune. Bemærk i relation til bruttoarea-

lerne, at disse opgøres efter butikkens 

hovedbranche – f.eks. har en række dag-

ligvarebutikker aktiviteter inden for flere 

branchekategorier.  

Det samlede bruttoareal i Halsnæs kommu-

ne er godt 48.000 m2, hvoraf de godt 21.000 

m2 (eller 44 %) findes i distrikt Frederiks-

værk.  

Ca. 45 % af bruttoarealet (kommunen be-

tragtet under ét) anvendes til butikker, der 

primært kan karakteriseres som udvalgsva-

rebutikker. Denne andel er lidt under middel 

for regionen. 

Det ses af tabellen, at knap halvdelen af det 

samlede bruttoareal kan henføres til Frede-

riksværk. Bemærk desuden, at de få ud-

valgsvarebutikker i distrikt Enghaven er af 

en størrelse, der samlet set næsten er på 

niveau med udvalgsvarehandelen i Hunde-

sted-Lynæs. 

Tabel 2.3 Bruttoarealer fordelt på brancher og områder i m2 (afrundet til hele 100) 

 Daglig-
varer 

Udvalgs-
varer i alt 

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr* 

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Detail-
handel i 
alt 

Hundested-Lynæs 7.300 4.400 1.200 2.400 800 11.700
Torup 1.000 - - - - 1.000
Melby 2.000 400 200 - 200 2.400
Enghaven 1.700 3.100 200 1.300 1.600 4.800
Frederiksværk 7.800 13.300 3.500 6.400 3.400 21.100
Vinderød 1.600 200 - 100 100 1.800
Magleblik 600 - - - - 600
Kregme 1.000 200 - 200 - 1.200
Ølsted 3.300 200 - 200 - 3.500

Halsnæs kommune i alt 26.300 21.800 5.100 10.600 6.100 48.100
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► Omsætning 

Tal for butikkernes omsætning i 2007 er 

indhentet ved direkte henvendelse til de 

enkelte butiksindehavere. For de butikker, 

der ikke har ønsket at medvirke i undersø-

gelsen, har ICP måttet skønne omsætnin-

gen. 

Af tabel 2.4 fremgår de indsamlede daglig- 

og udvalgsvareomsætninger i de forskelli-

ge områder. Af anonymitetshensyn kan 

udvalgsvareomsætningen i flere områder 

ikke fordeles på de enkelte branchegrup-

per endsige vises samlet. Disse anonymi-

tetshensyn træder i kraft, hvor der enten er 

for få butikker inden for de enkelte bran-

chegrupper eller hvor få butikker har en 

meget stor del af omsætningen inden for 

branchegruppen. 

Bemærk, at byggemarkedernes og plante-

forhandleres omsætning til private er inde-

holdt i omsætningen i kategorien Boligud-

styr. 

Som det ses af tabel 2.4, ligger den sam-

lede omsætning på godt 1,3 mia. kr. i Hal-

snæs kommune betragtet under ét. Ca. 

447 mio. kr. – eller 34 % - er udvalgsvare-

omsætning, hvoraf kategorien Boligudstyr 

udgør godt halvdelen.  

Omsætningen i Frederiksværk ligger på 

knap 600 mio. kr., hvoraf ca. 51 % er ud-

valgsvareomsætning. I Hundested-Lynæs 

er knap 19 % af en omsætning på 280 

mio. kr. udvalgsvareomsætning. 

Som det ses af tabellen, ligger knap 35 % af 

den samlede omsætning uden for distrikter-

ne Frederiksværk og Hundested-Lynæs,  

Tabel 2.4 Omsætning fordelt på brancher og områder (i hele mio. kr. inkl. moms) 

 Daglig-
varer 

Udvalgs-
varer i alt 

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr* 

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Detail-
handel i 
alt 

Hundested-Lynæs 228 52 15 25 12 280
Torup * - - - - *
Melby * * * - * 62
Enghaven * * * * * *
Frederiksværk 292 302 85 156 61 594
Vinderød * * - * * *
Magleblik * - - - - *
Kregme * * - * - 41
Ølsted * * - * - *

Halsnæs kommune i alt 881 447 111 238 98 1.328
* Kan af anonymitetshensyn ikke vises 
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mens andelen er mindre en 20 %, hvis 

udvalgsvareomsætningen betragtes sær-

skilt.  

► Butikker der forhandler særlig 
pladskrævende varegrupper 

Der er foretaget en opgørelse af antallet af 

butikker, der forhandler særlig pladskræ-

vende varegrupper. Der er her tale om 

butikker der forhandler møbler, planter, 

biler, campingvogne, lystbåde samt byg-

gemarkeds-, tømmer- og trælastvarer.  

Tabel 2.5 Antallet af butikker der forhandler 
særlig pladskrævende varegrupper samt 
deres bruttoareal (i hele 100 m2) 

  Antal Areal, m2

Planter 1 600

Bilforhandlere 4 4.000

Lystbåde 1 500

Tømmer, trælast og 
byggematerialer 5 13.600
Halsnæs kommune i 
alt 11 18.700

Som det ses af tabellen koncentrerer for-

handlerne af særlig pladskrævende vare-

grupper sig især på bilforhandlere og træ-

last med evt. byggemarkeder. 

Bemærk at butikker, der udelukkende sæl-

ger til erhvervskunder, ikke er medtaget. 

Enkelte af de medregnede tømmerhandle-

re har kun en lille omsætningsandel til pri-

vate, men er alligevel medtaget, da private 

har mulighed for at bruge butikken. 

Bilforhandlere skal have et egentligt salgs-

lokale med biler for at indgå i denne opgø-

relse. 

Der findes i alt 11 forhandlere af særlig 

pladskrævende varegrupper i Halsnæs kom-

mune. Tilsammen udgør de et bruttoareal på 

ca. 18.700 m2. 

 23



 

Befolknings- og forbrugsforhold

3. Befolknings- og forbrugsforhold 

Til brug for vurderinger af udviklingsmulig-

hederne for detailhandelen i Halsnæs 

kommune, belyses størrelsen af det nuvæ-

rende og fremtidige forbrug af detailhan-

delsvarer i de forskellige dele af kommu-

nen.  

Som ovenstående indikerer, er Halsnæs 

kommune her nedbrudt på mindre områ-

der. Opdelingen er sket som i kommunens 

befolkningsprognose, hvor kommunen er 

nedbrudt på områderne Hundested-

Lynæs, Torup, Melby, Enghaven, Fr. 

Værk, Vinderød, Magleblik, Kregme, Øl-

sted (se figur 3.1). 

Forbruget er beregnet for dagligvarer og 

udvalgsvarer, hvor sidstnævnte gruppe  

indbefatter branchegrupperne beklædning, 

boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. 

► Datagrundlag og horisontår 

Der er ved beregningen af forbruget an-

vendt ICPs bearbejdning af Danmarks Sta-

tistiks forbrugsunderersøgelser samt op-

lysninger om bl.a. indkomst-, bolig- og be-

folkningsforhold, ligeledes fra Danmarks 

Statistik.  

Desuden har Halsnæs kommune bidraget 

med data omkring bl.a. befolkningsudvik-

lingen i kommunen.  

Beregningerne og opgørelserne knytter sig 

til 2007 samt horisontårene 2012 og 2017. 

  Figur 3.1 Opdeling af Halsnæs kommune

 

 24



 

Befolknings- og forbrugsforhold

► Befolknings og indkomstforhold 

Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstal-

let for de respektive dele af Halsnæs kom-

mune.  

Som det kan udledes af figuren, boede der 

i 2007 knap 31.000 personer i Halsnæs 

kommune. Det er området Hundested-

Lynæs i den tidligere Hundested kommune 

samt området Frederiksværk, der er de 

folkerigeste med hhv. 8.533 og 4.205 ind- 

byggere i 2007. Færrest bor der i Torup. 

Udviklingen i folketallet frem mod 2017 

varierer dog noget de respektive områder 

imellem. I Halsnæs kommune betragtet 

under ét ventes folketallet at ligge knap 4 

% højere i 2017. Den procentvise vækst er 

størst i området Kregme, hvor folketallet i 

2017 ventes at ligge knap 36% (eller ca. 

1.000 personer) højere end niveauet i 

2007. Derefter følger Torup med 33%. 

Figur 3.2 Udvikling i befolkningstal 
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Også i Frederiksværk sker der en stor til-

vækst. I 2017 ventes folketallet således at 

ligge godt 21% højere i dette område. 

Derimod ventes et vigende folketal i 4 af 

områderne. Størst er det procentvise fald i 

Hundested-Lynæs, hvor folketallet ventes 

at være faldet med ca. 900 personer i 

2017. 

Niveauer for husstandsstørrelser og –
indkomst 

Forbruget i den enkelte husstand afhæn-

ger af bl.a. antallet af personer pr. hus-

stand samt husstandens indkomstniveau. 

Det har ikke været muligt at skaffe oplys-

ninger om husstandsstørrelser og gen-

nemsnitlige husstandsindkomster på plan-

niveau. 

Betragtes Halsnæs kommune under ét, er 

der ifølge kommunen i alt 14.083 beboede 

boliger. Dette resulterer i en gennemsnitlig 

husstandsstørrelse på 2,19 personer pr. 

bolig. 

Som reference skal nævnes, at den gen-

nemsnitlige husstandsstørrelse i Danmark, 

betragtet under ét ligger på 2,03. 

I relation til de gennemsnitlige bruttohus-

standsindkomster har det været muligt at 

sondre mellem de tidligere Hundsted og 

Frederiksværk kommuner. I Hundested 

kommune ligger den gennemsnitlige hus-

standsindkomst på ca. 419.000 kr., mens 

niveauet er 401.000 kr. i den tidligere Fre-

deriksværk kommune. 

Den gennemsnitlige bruttohusstandsind-

komst i Danmark betragtet under ét ligger 

på ca. 384.000 kr. I de to tidligere kommu-

ner ligger husstandsindkomsterne således 

noget over landsgennemsnittet. 

► Forbrugsforhold 

På baggrund af ovenstående oplysninger 

om befolknings- og indkomstforholdene 

samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks 

Statistiks forbrugsundersøgelser, er for-

bruget for 2007, 2012 og 2017 beregnet. 

Forbruget af dagligvarer fra borgerne i de 

respektive områder er illustreret i figur 3.3.
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Figur 3.4 Forbrug af dagligvarer i mio. kr. inkl. moms (2007-priser) 
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Forbruget af dagligvarer i 2007 er for 

Halsnæs kommune beregnet til godt 680 

mio. kr. Dette ventes at være steget med 

ca. 11% til ca. 760 mio. kr. i 2017.  

Der er store forskelle i den procentvise 

udvikling de 9 områder imellem. 

Størst er væksten i Kregme, hvor dagligva-

reforbruget i 2017 beløbsmæssigt ventes 

at ligge 46% over 2007-niveau. Dette 

hænger naturligvis sammen med den kraf-

tige befolkningstilvækst i dette distrikt. 

Det er dog borgerne i områderne Hunde-

sted-Lynæs og i Frederiksværk, der i hele 

perioden står for den største andel af dag-

ligvareforbruget i kommunen. 

I distrikterne Hundested-Lynæs og Melby, 

kan udviklingen i dagligvareforbruget ikke 

opveje faldet i folketallet, hvorfor det sam-

lede forbrug af dagligvarer er svagt vigen-

de her. 

Forbruget af udvalgsvarer, dvs. branche-

grupperne beklædning, boligudstyr og øv-
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rige udvalgsvarer betragtet under ét, er 

illustreret i figur 3.5.  

Som det fremgår af figuren, ligger det sam-

lede forbrug af udvalgsvarer nogenlunde 

på niveau med dagligvareforbruget, men 

den procentvise vækst frem mod 2017 er 

noget højere. I 2017 er ligger udvalgsvare-

forbruget tydeligt højere end dagligvare-

forbruget.  

Forbruget af udvalgsvarer i Halsnæs  

kommune er beregnet til ca. 725 mio. kr. i 

2007, hvilket ventes at være steget med 

ca. 18 % til ca. 850 mio. kr. i 2017. 

Også for udvalgsvarernes vedkommende 

står områderne Hundested-Lynæs og Fre-

deriksværk for den største andel af forbru-

get, mens væksten i % atter er kraftigst i 

Kregme og i Torup – her ventes en vækst i 

det årlige udvalgsvareforbrug på hhv. 54% 

og 51% over perioden. 

Figur 3.5 Forbrug af udvalgsvarer i alt i mio. kr. inkl. moms (2007-priser) 
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Figur 3.6 Samlet forbrug af daglig- og udvalgsvarer i mio. kr. inkl. moms (2007-priser) 
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Det samlede forbrug af såvel daglig- som 

udvalgsvarer fra borgerne i de ni distrikter 

er vist i figur 3.6. 

For Halsnæs kommune er det samlede 

forbrug beregnet til godt 1,4 mia. kr. i 

2007. Dette ventes at være steget med ca. 

14% til 1,6 mia. kr. i 2017. 
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4.  Indkøbsmønstret i Halsnæs kommune 

► Handelsbalance 

Ved at sætte den realiserede omsætning i 

butikkerne i Halsnæs kommune i forhold til 

forbruget i kommunen, fås et udtryk for 

dækningsgraden eller hvor stor en del af 

det potentielle forbrug i kommunen, der 

svarer til omsætningen i kommunens bu-

tikker i 2007. 

Dækningsgraden afspejler således ikke, 

hvorledes omsætningen er sammensat af 

køb fra lokale forbrugere og forbrugere 

bosat i andre områder, men er alene ud-

tryk for, om der er overskud eller under-

skud på handelsbalancen.  

I tabel 4.1 er forholdet mellem omsætnin-

gen og forbruget af henholdsvis dagligva-

rer og udvalgsvarer beregnet for Halsnæs 

kommune under ét. Til sammenligning er 

forholdet mellem omsætning og forbrug i 

1997, hvor en lignende analyse blev gen-

nemført, vist i tabellen. 

Tabel 4.1 Omsætning i forhold til forbrug i 
1997 og 2007 i Halsnæs kommune 

 1997 2007 
Dagligvarer i alt 133 129 

Udvalgsvarer i alt 73 62 

Detailhandel i alt 108 94 

 

 

Som det fremgår af tabellen, udgør om-

sætningen i Halsnæs kommune således 

94 % af det samlede forbrug hos borgerne 

i kommunen. Kommunens borgere får så-

ledes – alt andet lige – dækket en del af 

deres omsætning i butikker udenfor kom-

munen. 

For dagligvarer betragtet særskilt, er for-

holdet dog omvendt: kommunens butikker 

omsætter for 29 % mere, end der kan til-

skrives forbruget i kommunens husstande. 

Sammenlignes dette med 1997 ses det, at 

handelsbalancen er blevet noget forværret, 

om end kun en smule i relation til dagligva-

rerne.  

Udvalgsvarer 
Det er på udvalgsvareområdet Halsnæs 

kommune har et ”underskud på handels-

balancen” idet områdets butikker kun om-

sætter for 62 % af udvalgsvareforbruget i 

kommunen. 

Dette er en forværring siden 1997, hvor 

underskuddet var 27 procentpoint. 

Det er vor vurdering, at denne udvikling 

ikke er unik for Halsnæs, men kan ses i en 
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række byer af denne størrelse og belig-

genhed.  

Beklædning og øvrige udvalgsvarer er ty-

pisk shoppingprodukter, hvor forbrugerne 

kører langt for at få det store og varierede 

udbud. Man kører f.eks. til Frederikssund, 

Hillerød eller Storkøbenhavn. 

Derimod bidrager det nære opland, de 

mange sommerhusbeboere samt turister i 

al almindelighed til især dagligvareomsæt-

ningen, hvoraf en stor andel må formodes 

at kunne henføres til sommerhalvåret. 
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5. Tendenser på detailhandelsområdet 

På baggrund af ICP's viden om væsentlige 

udviklingstræk på detailhandelsområdet 

beskrives i dette afsnit de tendenser, som 

efter instituttets vurdering vil påvirke udvik-

lingen i de kommende år. 

Nogle af de faktorer, som har en væsentlig 

indflydelse på detailhandelens udvikling, er 

af generel karakter, mens andre har en 

mere direkte forbindelse med driftsforhol-

dene i de forskellige brancher. 

► Generelle forhold 

Forbrugerne 

Uanset om der vil være en økonomisk 

vækst, vil forbrugerne i de kommende år 

stille større krav til detailhandelen med 

hensyn til bl.a. butikkernes vareudvalg, 

varernes kvalitet samt butikkernes prispoli-

tik. 

Den fremtidige forbruger vil være mere 

bevidst i forbindelse med sine indkøb. Der 

må generelt forventes en skærpet konkur-

rence i detailhandelen. Eksisterende lav-

prisformer inden for butikstyperne vil få 

større betydning og nye butiksformer base-

ret på et lavpriskoncept vil blive udviklet. 

 

 

For den enkelte forbruger vil den stærke 

priskonkurrence imidlertid ikke betyde et 

enten/eller, men et både/og ved valg af 

indkøbssted. Forbrugeren vil i nogle situa-

tioner søge at realisere de prisfordele, som 

forskellige lavprisformer vil kunne tilbyde. I 

andre situationer vil forbrugeren søge mod 

det indkøbssted, hvor f.eks. vareudbuddet 

er mere specialiseret, servicegraden er 

højere, og omgivelserne er mere spæn-

dende og tiltalende, og det vil forbrugeren 

så til gengæld også betale en merpris for. 

Forbrugerne vil lægge vægt på, at der er et 

stort vare- og/eller butiksudvalg i det enkel-

te indkøbssted. Dette forhold - kombineret 

med forbrugernes generelt øgede mobilitet 

- bevirker, at afstanden til indkøbsstedet vil 

få aftagende betydning. Denne udvikling vil 

give en tendens til en geografisk koncen-

tration af detailhandelen i færre punkter. 
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Generelt er der en stor overkapacitet i det 

nuværende butiksnet, det vil sige, at der er 

langt mere butiksareal, end der er behov 

for. 

En del af denne overkapacitet er imidlertid 

af teknisk karakter, idet meget af dette 

butiksareal har en forkert beliggenhed i 

forhold til, hvor forbrugerne ønsker at købe 

ind, og hvor der derfor kan skabes den 

fornødne rentabilitet i butiksdriften. 

Den geografiske indsnævring af den funk-

tionelle bykerne man har kunnet iagttage i 

de senere år i mange byområder, kan ses i 

denne sammenhæng. 

Der er i det hele taget en generel tendens 

til, at omsætningen pr. arealenhed inden 

for detailhandelen er faldende i disse år. 

Det vil sige, at selvom forbruget har været 

stigende i en lang årrække, så har tilvæk-

sten i detailhandelsarealet været så meget 

større, at arealeffektiviteten (målt som om-

sætningen pr. arealenhed) har været fal-

dende. Dette er en international tendens. 

Lukkeloven 

I de senere år er der gennemført flere 

lempelser i lov om butikstid. Således gives 

der nu butikkerne mulighed for at holde 

åbent 21 søndage om året. Den væsent-

ligste ændring i forhold til tidligere er dog 

stadig, at der gives butikkerne mulighed for 

at holde døgnåbent fra kl. 06 mandag mor-

gen til kl. 17 lørdag eftermiddag.  

Desuden må dagligvarebutikker, med en 

årlig omsætning på indtil 29,1 mio. kr. inkl. 

moms (2007), holde åbent på søn- og hel-

ligdage. 

 

Specielt muligheden for generelt forlænget 

åbningstid om lørdagen har været positiv 

for detailhandelen i de større centre, der 

kan samordne åbningstiderne. 

Ligeledes har det kunnet konstateres, at 

dagligvarebutikker, der ligger under oven-

nævnte omsætningsgrænse og som er 

beliggende i mindre lokalsamfund, har fået 

en væsentlig omsætningsfremgang. 

En forøgelse af antallet af åbningstimer i 

butikkerne vil kunne lette noget af presset 

på de butikker, som i dag er stærkt bela-

stede og derved mindske behovet for are-

aludvidelser. 
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En generel liberalisering af lukkeloven ven-

tes at betyde, at omsætningen vil falde 

især for de butikker, der har kunnet holde 

åbent om søndagen pga. lav omsætning 

samt tankstationer. 

Inden for udvalgsvarer ventes en liberali-

sering af lukkeloven især at være positiv 

for detailhandelen i de større centre, der 

kan samordne åbningstiderne. 

E-handel 

Selvom brugen af Internet kun har været 

almindelig i private husstande i Danmark i 

ganske få år, har Internettet på denne kor-

te tid opnået en meget stor betydning in-

den for en lang række serviceområder. 

Det er ikke på det foreliggende grundlag 

muligt at give et præcist billede af internet-

tets betydning på detailhandelsområdet. 

Men i takt med den øgede udbredelse af 

internetopkoblinger og de forbedrede beta-

lingsmuligheder over nettet, vil visse bran-

cher vil blive udsat for en mærkbar konkur-

rence.  

Postordre 

Det almindelige salg via postordrekatalo-

ger har aldrig fået samme betydning i Dan-

mark som i vore nabolande Tyskland og 

Sverige. 

Postordresalget i Danmark har i de senere 

år oplevet en kraftig vækst. Det vurderes, 

at den nuværende detailomsætning inden 

for postordre er på godt 4 mia. kr. incl. 

moms årligt. 

Med baggrund i de investeringer, som 

udenlandske virksomheder har foretaget 

på området i Danmark samt den stigende 

varestandardisering, må det forventes, at 

postordresalget vil øge sin betydning, men 

omfanget antages at blive væsentligt min-

dre end for salg via Internettet. 

► Behov for butiksareal 

Selvom der i visse områder er en overka-

pacitet i butiksnettet, og selvom øgede 

åbningstider bliver indført og andre salgs-

former som postordrer og Internet vinder 

frem, så vil der stadig, som følge af den 

almindelige strukturudvikling i detailhande-

len og ændringer i forbrugernes indkøbs-

adfærd, være behov for nyt butiksareal i de 

rigtige beliggenheder. 

Der vil derfor også i de kommende år være 

interesse for investeringer i butik-

ker/butikscentre i eksisterende byområder, 

bl.a. i forbindelse med byfornyelse og revi-

talisering. 

For investorerne vil butiksprojekter i de 

rigtige beliggenheder og rette størrelser 

også fortsat være interessante, bl.a. fordi 
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detailhandelen generelt kan betale højere 

huslejer end andre lejerkategorier. 

Ved en vurdering af butiksprojekter skal 

det også tages i betragtning, at folketallet 

generelt er stagnerende. Ligeledes kan det 

totale forbrug af varer, som omsættes 

gennem detailhandelen, forventes at være 

relativt svagt stigende i løbet af de næste 

8-10 år. 

Planloven 

I et forsøg på at dæmme op for detailhan-

delens stigende fokusering på de større 

byer, blev der i 1997 gennemført en væ-

sentlig stramning af den eksisterende plan-

lov. 

Denne ændring er dog blevet revideret ved 

lovændringer i 2002 og senest i juli 2007. 

Der stilles således øgede krav til en regu-

lering af udviklingen, herunder målsætning 

og dokumentation i kommuneplanerne, 

ligesom lokalplaner skal opfylde en række 

krav. 

Den seneste ændring har bevirket at der er 

indført maksimale butiksstørrelser på 

3.500 m2 for dagligvarebutikker og generelt 

2.000 m2 for udvalgsvarebutikker. Hertil 

kan lægger 200 m2 til personalefaciliteter. 

Der kan i byer med mere end 40.000 ind-

byggere planlægges for udvalgsvarebutik-

ker større end 2.000 m2 i bymidterne. 

Bymidterne defineres ved hjælp af en ma-

tematisk model. 

I byer med 20.000 – 40.000 indbyggere 

kan der planlægges for bydelscentre med 

et bruttoareal på indtil 5.000 m2. I byer 

med mere end 40.000 indbyggere fastsæt-

ter kommunalbestyrelsen det maksimale 

bruttoareal til butikker. 

► Dagligvaresektoren 

Den fremtidige butiksstruktur i dagligvare-

sektoren vil være præget af færre, men 

større butikker. 

Supermarkeder 

Supermarkederne har omkring halvdelen 

af omsætningen i de store dagligvarebutik-

ker, og denne butikstype findes nu i alle 

byer med mere end 3.000 indbyggere. 
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En butikstype som varehuset (Kvickly, Fø-

tex m.fl.) har ligeledes fået stigende betyd-

ning og findes nu i alle byer med mere end 

20.000 indbyggere uden for Københavns-

området. 

Når discountbutikken ofte findes i selv rela-

tivt små markedsområder, har det sam-

menhæng med, at discountbutikken i sit 

udviklingsforløb har ændret sig fra sit op-

rindelige koncept. Således har discountbu-

tikken udvidet sit varesortiment med de 

mere omkostningstunge og personalekræ-

vende ferskvarer som f.eks. frugt/grønt, 

mejeriprodukter og slagtervarer. 

Discountbutikker 

I forbindelse med de senere års stærke 

priskonkurrence har discountbutikken, som 

i sin markedsføring fremhæver sit lave 

prisniveau, opnået en omsætning på 25 % 

af det totale dagligvaremarked.  

Herved dækker discountbutikken så stor 

en andel af forbruget på dagligvareområ-

det, at den i visse mindre byer og mar-

kedsområder fungerer som en nærbutik i 

konkurrence med minimarkedet, som i sit 

udviklingsforløb som butikstype efterhån-

den har forøget sit butiksareal, udvidet sit  

Samtidig har discountbutikken fået en ud-

bredelse, hvor den nu forekommer i alle 

byer over 5.000 indbyggere, samt i næsten 

tre fjerdedele af byerne mellem 3.000 og 

5.000 indbyggere. 
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sortiment og forbedret sit serviceniveau, 

men som også derved har forøget sit om-

kostningsniveau. 

Det må forventes, at discountbutikkernes 

antal og betydning vil øges, og at mange 

af dem vil få en rolle som nærbutik. 

Lavprisvarehuse 

Lavprisvarehuset, som er mere uafhængig 

af en beliggenhed sammen med andre 

butikker, var i mange år hæmmet i sin ud-

bredelse ud fra planlægningsmæssige 

overvejelser i stat, amter og kommuner. 

I årene op til foråret 1995 blev der givet 

tilladelse til etablering af lavprisvarehuse i 

en række kommuner.  

De nye regler om en maksimal butiksstør-

relse på 3.500 m2 for dagligvarebutikker 

begrænser dog etableringen af nye lav-

prisvarehuse. 

 

Specialbutikker 

I den stærke priskonkurrence, som må 

forventes at gøre sig gældende i de kom-

mende år, vil antallet af specialbutikker 

som slagtere, bagere, fiskeforretninger 

m.m. blive kraftigt reduceret. 

I de større dagligvarebutikker vil der i sta-

digt stigende omfang blive etableret speci-

alafdelinger, som vil påføre specialbutik-

kerne konkurrence.  

Specialbutikkerne vil kræve et stort kunde-

underlag, og vil derfor generelt have svært 

ved at overleve, når de ligger for sig selv 

eller i lokalcentre og endog i visse mindre 

kommune-centre/bydelscentre. 

Specialbutikkerne har også vanskeligheder 

med at betale omkostningerne ved en be-

liggenhed i butikscentre, hvor de kunne 

drage fordel af den store kundestrøm, som 

centrenes øvrige butikker skaber. 

Som modtræk mod de større dagligvare-

butikker vil man i fremtiden formentlig kun-

ne se, at der vil opstå nye butiksformer 

inden for specialbutiksområdet baseret på 

kvalitet og indkøbsoplevelse for forbruger-

ne. 

Tankstationer/kiosker 

I de senere år har døgnkiosker og kiosker i 

forbindelse med tankstationer, fået en sta-
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Tendenser 

digt større del af omsætningen inden for 

dagligvareområdet. 

I især de mindre byer udgør tankstationer-

ne en væsentlig del af dagligvareforsynin-

gen. 

Det ventes, at denne udvikling vil fortsætte 

bl.a. via etablering af profilerede kæder på 

området. Omvendt vil en yderligere libera-

lisering af lov om butikstid kunne bevirke, 

at de øvrige dagligvarebutikker kan gen-

vinde en del af den omsætning, de i de 

senere år har mistet til kioskerne. 

► Udespisning 

Fastfood, take-away og udespisning for-

ventes generelt i de kommende år at er-

statte en stadigt større del af forbrugernes 

indkøb af fødevarer.  

Således udgør danskernes forbrug til ude-

spisning mellem 10%-15% af fødevareom-

sætningen i dagligvarehandelen. Det til-

svarende tal i USA er 50%. 

► Udvalgsvaresektoren 

I udvalgsvaresektoren vil mange butikker 

blive nedlagt, især de små og mellemstore 

butikker, som ikke er beliggende sammen 

med flere andre butikker. 

Butiksstørrelse 

Generelt vil udvalgsvarebutikkerne blive 

større. De meget store butikker vil i deres 

beliggenhedsvalg i stor udstrækning være 

uafhængige af en placering sammen med 

andre butikker. 

Planloven, hvor der er sat en generel are-

algrænse for udvalgsvarebutikker på 2.000 

m2, vil dog begrænse udbredelsen af en 

række nye storbutikskoncepter. 

Profilering 

Der vil ske en skarpere profilering af den 

enkelte butik/kæde, bl.a. som grundlag for 

at kunne udnytte bestemte dele af marke-

det, ved at rette sit vareudvalg eller sin 

forretningsform mod bestemte kundegrup-

per/forbrugssituationer. 

Også inden for udvalgsvaresektoren vil 

priskonkurrencen blive forstærket generelt. 

Nogle detailhandelsvirksomheder vil satse 

på en udstrakt specialisering af deres ud-

bud, mens andre f.eks. vil koncentrere 

deres vare-sortiment på relativt få vare-

grupper/varianter, for at kunne holde deres 

omkostningsniveau nede. I denne sam-

menhæng vil store lavprisbutikker i forskel-

lige brancher vinde frem. 
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Tendenser 

 

Kædedannelse 

Bortset fra de frivillige kæder og indkøbs-

foreninger, var kædedannelsen inden for 

dansk udvalgsvaredetailhandel i mange år 

svag. 

De egentlige kædevirksomheder har dog i 

de seneste år fået en stærkt stigende del 

af markedet, og allerede i dag præges le-

jemålene i butikscentrene af butikker, som 

ejes og styres centralt. 

Det må forventes, at de egentlige kæder vil 

få en stærkt øget betydning, og at med-

lemmerne i frivillige kæder og indkøbsfor-

eninger må underkaste sig en stærkere 

central styring, for at kunne imødegå kon-

kurrencen fra de egentlige kædevirksom-

heder. 

Lokalisering af udvalgsvarebutikker 

Da forbrugerne er mere frit stillet med hen-

syn til, hvornår de foretager deres ud-

valgsvarekøb, er udvalgsvarebutikker af 

langt mindre betydning i det samlede ser-

vicebillede end dagligvarebutikker. 

Beliggenheden af udvalgsvarebutikkerne i 

forhold til forbrugernes bopæl, er derfor 

ikke af så stor betydning som for dagligva-

rebutikkernes vedkommende. 

Også inden for udvalgsvaresektoren vil der 

gøre sig stærke koncentrationstendenser 

gældende, både med hensyn til beliggen-

hed, størrelse af butikkerne og organisati-

onsform. 

Styrken af disse tendenser vil dog variere 

mellem hovedgrupper af brancher og bu-

tikstyper og dermed få betydning for de-

tailhandelens beliggenhedsvalg. 

Generelt er beliggenheden blevet den alt-

afgørende faktor i detailhandelens vurde-

ringer i forbindelse med investeringer i nye 

butikker. 

For mange brancher er f.eks. huslejen for 

butikslokalerne af mindre betydning end 

kravet til en god beliggenhed. 
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Tendenser 

 

På investorsiden vil forhold som en øget 

kædedannelse og etablering af udenland-

ske detailvirksomheder være af stor be-

tydning for lokaliseringen og trække inve-

steringerne mod de større centre. 

Inden for beklædningsområdet vil tenden-

serne til en centralisering af udbuddet væ-

re størst.  

Forbrugernes krav om et stort og varieret 

udbud af varer og butikker, når de skal 

købe beklædning, betyder, at de vil søge 

mod de større centre.  

I de øvrige udvalgsvarebrancher vil især 

de mest specialiserede brancher søge en 

beliggenhed i de større centre.  

Butikker i de brancher, hvor udvalgspræ-

get er mindre, eller brancher, som udbyder 

relativt standardiserede udvalgsvarer 

(f.eks. sammenlignelige mærkevarer), vil i 

større udstrækning kunne drives i mindre 

detailhandelskoncentrationer på kommu-

ne- og bydelscenterniveauet. 

 

Der vil fortsat blive etableret storbutikker 

inden for en række udvalgsvarebrancher, 

f.eks. radio/TV/ elektronik, autoudstyr, 

tæpper og hårde hvidevarer. 

Fremadrettet skal udviklingen, for så vidt 

angår disse butikstyper, foregå i bymidter-

ne. Generelt må butikkerne ikke være stør-

re end 2.000 m2. 

I byer med mere end 40.000 indbyggere, 

kan der desuden etableres udvalgsvarebu-

tikker over 2.000 m2 i bymidterne 

Udbygningen i byernes udkant, vil kun 

kunne fortsætte, hvor gamle lokalplaner 

åbner mulighed herfor. 
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Tendenser 

Hvad angår køkkener er der de seneste 5 - 

10 år sket en markant vækst i salget. 

Væksten har været drevet af det generelle 

økonomiske opsving samt af muligheden 

for låneomlægning og belåning af friværdi-

er betinget af de stigende boligpriser. 

Køkkenbutikkerne er størrelsesmæssigt op 

til 1.500 m2, men de fleste er dog under 

700 m2. Det er vort indtryk, at der de sene-

ste år er etableret en del butikker. Dette er 

sket i kraft af et bredere udbud inden for 

området. Butikkerne er meget beliggen-

hedsorienterede og betjener typisk et me-

get stort område. Butikkerne placerer sig 

gerne sammen med andre køkkenbutikker. 

► Forhandlere af særlig pladskræ-
vende varegrupper 

Denne kategori er i dag udtømmende defi-

neret i Planloven som butikker der ”alene 

forhandler biler, lystbåde, campingvogne, 

planter, havebrugsvarer, tømmer, bygge-

materialer, grus, sten- og betonvarer samt 

møbler. I tømmerhandler, kan der tilknyttes 

et byggemarked på max. 2.000 m2. 

Kommunerne afgør størrelsen og belig-

genheden af disse butikstyper, dog med 

særlige regler for placering af møbelbutik-

ker. 

Møbelbutikker skal som udgangspunkt 

placeres i bymidten, subsidiært i bydels-

centre, dog kan kommunerne placere mø-

belbutikker i områder, der er udlagt til bu-

tikker, der forhandler særligt arealkræven-

de varegrupper. Dette kræver en beskri-

velse af, hvorfor en placering i bymid-

ten/bydelscentre ikke lader sig gøre.  

Bilforhandlere 

Der er i de seneste 10 år sket store om-

væltninger i bilforhandlerbranchen. Kon-

centrationstendenserne har slået igennem 

på flere planer. 

Geografisk samler forhandlerne sig i klyn-

ger. Det har vist sig, at der er stor synergi-

effekt ved at placere sig sammen med an-

dre forhandlere. På den måde synes ud-

buddet større og forbrugerne vil, når de 

besøger disse udbud, let kunne bevæge 

sig mellem forhandlerne.  

DAF (Danmarks Automobilforhandler For-

ening) der generelt organiserer de større 

forhandlere, har i dag ca. 1.000 udsalgs-

steder inden for organisationens rammer. 

Dette tal var i midten af 90’erne ca. 1.500. 

DAF konkluderer bl.a. på den baggrund, at 

ca. 30% af de større udsalgssteder er luk-

ket på ca. 5 år. De skønner samtidig, at 

endnu 1/3 af medlemmerne i løbet af de 

næste par år vil være i farezonen for at 

lukke som følge af bl.a. fabriksalliancer og 

fusioner i både produktions-, distributions- 

og forhandlerleddet. 
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Tendenser 

I mange byer er der i dag 2 forhandlere, 

der fører mærker fra samme fabriks- og 

distributionsfusionerede virksomhed. 

Fremover vil der formentlig kun være én 

forhandler, der skal sælge og servicere 

begge mærker. 

Udviklingen går samtidig imod, at nypro-

ducerede biler skal serviceres væsentligt 

mindre – ca. kun halvt så ofte – som hidtil. 

Dette betyder dels, at de arealer der di-

sponeres til værksteder bliver mindre, dels 

at en væsentlig del af omsætningen for-

svinder i de udsalgssteder, der har tilknyt-

tet værksted. 

DAF forudser, at man i løbet af en årrække 

vil se langt færre udsalgssteder, men om-

vendt vil der blive opretholdt værkstedsfa-

ciliteter i et mere fintmasket net.  

Ligeledes venter man, at mange bilfor-

handlere vil finde sammen i større ”huse” 

hvor man har sit eget udstillingssted, men 

fælles værkstedsfaciliteter, klargøringsan-

læg m.v. 

Det er vor vurdering, at der kun i meget 

begrænset omfang vil ske en etablering af 

forhandlere, der udelukkende sælger brug-

te biler, som vil afføde et behov for om-

dannelse og nybyggeri til butikker, der for-

handler særligt arealkrævende varer. 

Byggemarkeder og møbelbutikker 

Generelt er der på landsplan en overkapa-

citet i denne branche. Udviklingen er præ-

get dels af brancheglidning dels af behovet 

for gode placeringer, gerne sammen med 

andre butikker. 

Sortimentet udvides i disse år i byggemar-

kederne til også at omfatte cykler, møbler, 

lamper, et egentlig farvehandelssortiment 

samt lejlighedsvis en lang række varer i 

øvrigt f.eks. standardiseret beklædning.   

Arealbehovet går for tiden i 2 retninger. 

Jem & Fix, der blot bruger et areal på ca. 

1.000 m2 og i den anden ende af skalaen 

Bauhaus, som med sin største butik (i Hol-

bæk) i Danmark har et areal omkring 

15.000 m2. 

Kravet til beliggenhed er ens for alle butik-

ker. Stor synlighed og gerne sammen med 

andre butikker, selvom de største ikke på 

samme måde som de mindre er afhængig 

af beliggenheden sammen med andre. 

Et discountbyggemarked som f.eks. Jem & 

Fix vil i høj grad være afhængig af place-

ring sammen med andre. De vil derfor sø-

ge en placering sammen med andre byg-

gemarkeder eller ”lande”. Da deres areal-

krav er maksimalt 1.500 m2, kan etablerin-

ger tættere på bymidten også komme på 

tale. 
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Tendenser 

Hvad angår møbelbutikker vurderes, at 

udviklingen går i retning af skarpere kon-

cepter. De store koncepter vil blive endnu 

større 5.000 – 20.000 m2 og butikker som 

f.eks. BIVA etablere butikker i størrelses-

ordenen 1.000 – 1.500 m2. 

De store vil som f.eks. Ikea inddrage flere 

brancheområder i deres sortiment og vil 

derfor i nogle tilfælde i højere grad blive 

boligindretningsbutikker end egentlige mø-

belbutikker. 

 

De allerstørste butikker vil i mindre ud-

strækning have brug for at ligge sammen 

med andre butikker, men deres krav til 

synlighed og tilgængelighed med bil og 

offentlige transportmidler vil være stigen-

de. 
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Bilag   1 
 
 

ICP’s branchefortegnelse og –gruppering 
 
 
 
 



1. DAGLIGVARER 
 

15.81.20 Bagerforretninger 

50.50.20 Servicestationer med kiosksalg 

52.11.10 Kolonialhandel 

52.11.20 Døgnkiosker 

52.11.30 Supermarkeder. Forretninger med fuldt fødevaresortiment og et 
salgsareal på mindst 400 m2 hvor non-food-varer som hovedregel 
udgør mindre end 20% af detailomsætningen. 

 
52.11.40 Discountbutikker 

52.12.10 Varehuse. Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment, 
hvor omsætningen af non-food-varer udgør mere end 20% af den 
samlede omsætning og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500m2.  

 
52.21.00 Frugt og grøntforretninger 

52.22.00 Slagter- og viktualieforretninger 

52.23.00 Fisk- og vildtforretninger 

52.24.10 Brødudsalg 

52.24.20 Chokolade- og konfektureforretninger 

52.25.00 Vinforretninger 

52.26.00 Tobaksforretninger 

52.27.10 Osteforretninger 

52.27.30 Helsekostforretninger 

52.27.90 Detailhandel med føde- drikke- og tobaksvarer fra 
specialforretninger i øvrigt.  

 
52.31.00 Apoteker 

52.32.00 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 

52.33.10 Parfumerier 

52.33.20 Materialister 

52.48.75 Blomsterforretninger 

71.40.10 Udlejning af videobånd 
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2.  BEKLÆDNING 
 

52.12.20 Stormagasiner 

52.41.00 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

52.42.10 Dametøjsforretninger 

52.42.20 Herretøjsforretninger 

52.42.30 Herre- og dametøjsforretninger (blandet) 

52.42.40 Babyudstyrs- og børnetøjforretninger excl. 
barnevognsforretninger 

 

52.43.10 Skotøjsforretninger 

52.50.90 Forhandlere af brugt tøj 

 52.61.00 Detailhandel fra postordreforretninger 
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3. BOLIGUDSTYR 

 

 45.31.00 El-installatører med butikshandel 

 45.33.00 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 

45.43.10 Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed 

45.44.20 Glarmesterforretninger med butikshandel 

52.44.10 Møbelforretninger *) 

52.44.30 Boligtekstilforretninger 

52.44.40 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, 
lysestager m.v.   

52.44.50 Detailhandel med belysningsartikler 

52.45.10 Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og apparater 
herunder hårde hvidevarer, støvsugere & symaskiner 

 
52.45.20 Radio- og tv-forretninger 

 52.46.10 Isenkramforretninger 

 52.46.20 Byggemarkeder *) 

 52.46.30 Farve- og tapetforretninger 

 52.48.01 Tæppeforretninger 

 52.48.30 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) 

 52.48.35 Kunsthandle og gallerivirksomhed 

52.48.66 Detailhandel med computere og standardsoftware 

52.48.70 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 

52.48.80 Planteforhandlere og havecentre 

52.50.20 Antikvitetsforretninger 

52.50.90 Andre forhandlere af brugte varer 

 52.61.00 Detailhandel fra postordreforretninger 

52.74.60 Låsesmede – hvis salgslokale 

71.33.10 Udlejning af edbmaskiner – hvis salgslokale 

71.33.20 Udlejning af kontormaskiner – hvis salgslokale 

  Køkkenbutikker 

*) Planloven definerer møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet 

byggemarked som særligt pladskrævende varegruppe. ICP behandler dog 

både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som 

boligudstyr. 
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4. ØVRIGE UDVALGSVARER 

 

50.30.20 Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv.  
(autoudstyrsforretninger) 

50.40.00  Detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør 

52.43.20 Lædervareforretninger 

52.45.30 Pladeforretninger 

52.45.40 Forhandlere af musikinstrumenter 

52.47.00 Bog- og papirhandlere 

52.48.05 Urmagerforretninger 

52.48.10 Urmager- og guldsmedeforretninger 

52.48.15 Guldsmede- og juvelerforretninger 

52.48.20 Optikere 

52.48.25 Fotoforretninger 

52.48.40 Frimærke- og møntforretninger 

52.48.45 Sportsforretninger herunder detailhandel med camping-, 

lystfisker- og jagtudstyr (bortset fra campingvogne og lystbåde) 

52.48.50 Detailhandel med legetøj og spil herunder hobbyforretninger, 

detailhandel med festartikler og fyrværkeri samt detailhandel med 

video- og computerspil 

52.48.60 Cykel- og knallertforretninger 

52.48.85 Dyrehandel 

52.48.95 Pornobutikker  

 52.48.99 Detailhandel med andre varer, barnevogne, børstevarer, 
skumgummi, ovne og pejse, skibsproviantering med butikshandel.  

 
52.50.10 Bogantikvariater 

52.50.90 Andre forhandlere af brugte varer. 
 

52.61.00 Detailhandel fra postordreforretninger - hvis salgslokale 
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5. BUTIKSTYPER DER FORHANDLER SÆRLIGT PLADSKRÆVENDE 
VAREGRUPER 

 

 50.10.20 Detailhandel med biler 

50.10.30 Detailhandel med campingvogne mv. 

52.44.10 Møbelforretninger *) 

52.48.55 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 

  Tømmerhandler og butikker med større bygningsmaterialer *) 

 

*) Planloven definerer møbelforretninger og tømmerhandler med tilknyttet 

byggemarked som særligt pladskrævende varegruppe. ICP behandler dog 

både møbelforretninger og byggemarkedsdelen i en tømmerhandel som 

boligudstyr. 
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