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1 Indledning 

Til orientering af politiske udvalg har Faxe Kommune bedt om denne beskrivelse 

af COWIs tilgang til analysen af detailhandlen. 

Analysen skal gøre status for detailhandlen, vurdere handelslivets udviklingsmu-

ligheder og danne grundlag for den videre planlægning for detailhandlen. Med 

analysen skal der tilvejebringes et vidensgrundlag for at skabe optimale plan-

mæssige rammer for detailhandlen, og analysen skal anvendes som grundlag for 

politisk stillingtagen til planlægning for nye dagligvarebutikker og aflastningsom-

råder med strategier for udviklingen de næste mange år. Til at binde viden sam-

men igennem kortlægnings- og analysefasen, gennemføres en inddragende pro-

ces med byens handelsliv, som kvalificerer indsigter og sikrer forankring af stra-

tegier og indsatser. 

COWI udarbejder løbende detailhandelsanalyser i hele landet. Vi har i de sidste 

par år udarbejdet detailhandelsanalyser for Albertslund, Solrød, Furesø, Lange-

land, Kerteminde, Fredericia, Odsherred, Lemvig, Herning, Silkeborg, Fredericia, 

Aabenraa og Skive Kommune. Siden ændringen af planlovens detailhandelsbe-

stemmelser har vi desuden udarbejdet detailhandelsredegørelser for over 25 af-

lastningsområder i hele landet. Vi har desuden et godt kendskab til kædernes 

etableringskrav fra vores løbende arbejde for kæder og udviklere. 

2 Delopgaver 

I hovedtræk omfatter detailhandelsanalysen følgende delopgaver: 

› Hovedopgave: Detailhandelsanalyse 

Alle detailhandelsbutikker i kommunen kortlægges. Der indsamles data om 

butikkernes areal, antal beskæftigede og omsætning, som analyseres, dag-

ligvareforsyningen analyseres, restrummelighed i centerområderne opgøres 

og forbrug og handelsbalancer beregnes for dagligvarer, beklædning og øv-

rige udvalgsvarer fordelt på de forskellige geografier. Det fremtidige areal-

behov vurderes for dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskrævende va-

regrupper. På baggrund af bl.a. en workshop med handelslivets interessen-

ter formuleres anbefalinger og strategier til politisk stillingtagen. 
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› Analyse af kædeforhold 

Butikkerne inddeles i butikker inden for kædesamarbejde, dvs. kapitalkæ-

der og frivillige kæder, og uden for kædesamarbejde, dvs. selvstændige bu-

tikker, og der udarbejdes en liste over manglende kædebutikker i Faxe 

Kommune set i sammenhæng med byernes størrelse. 

› Analyse af kundeorienterede serviceerhverv 

De kundeorienterede serviceerhverv som f.eks. frisører og caféer i de seks 

bymidter kortlægges, og data om areal, antal beskæftigede og omsætning 

analyseres. 

I det følgende er løsning af delopgaverne beskrevet nærmere. 

3 Hovedopgave: Detailhandelsanalyse 

Udgangspunktet for løsning af opgaven er, at vi kortlægger antallet af butikker i 

hele kommunen, og indsamler oplysninger om areal og omsætning. Vi beregner 

forbruget inden for hovedbrancherne, dagligvarer, beklædning og øvrige ud-

valgsvarer, og sætter det i relation til den kortlagte omsætning for at beregne 

handelsbalancerne. Derudover vurderer vi den regionale konkurrencesituation. 

Herefter ser vi fremad. På baggrund af den indsamlede data om detailhandlen i 

Faxe Kommune og vores viden om de forventede udviklinger i rammebetingel-

serne – herunder effekterne og eftervirkningerne af Corona – og deres betyd-

ning for detailhandlen i Faxe Kommune fremskriver vi forbruget som grundlag 

for en vurdering af behovet for evt. yderligere areal til detailhandel. 

Dette giver os et overblik over detailhandlen i Faxe Kommune, hvorefter vi iden-

tificerer strategier for udviklingen i den kommende planperiode med fokus på 

(1) placeringen af dagligvarebutikker i byer med under 5.000 indbyggere og 

over 3.000 m² butikker samt (2) muligheden for ekstern placering af store ud-

valgsvarebutikker uden for bymidterne. 

3.1 Igangsætning og indledende opgaver 

Opgaven er indledt med et opstartsmøde, hvor vi blev sat mere ind i baggrun-

den, fik udleveret baggrundsmateriale og aftalte, hvordan opgaven skal forløbe. 

De indledende opgaver omfattede udsendelse af et informationsbrev til de bu-

tiksdrivende samt handelsstandsforeningerne. Brevene indeholdt information 

om, at analysen igangsættes, hvad formålet er, at de butiksdrivende vil få be-

søg, og at det er vigtigt, at handelslivet bakker op og tager godt imod konsulen-

terne, da der jo er tale om hjælp til selvhjælp. 

3.2 Udarbejdelse af butiksliste 

Analysen af butikkerne starter med udarbejdelse af en butiksliste. En korrekt 

butiksliste er grundlaget for kvaliteten af resten af analysen og forudsætter en 

omhyggelig registrering af samtlige butikker. Efterfølgende indsamles data di-

rekte fra detailhandlerne. 
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Butikker defineres som detailhandelsvirksomheder med faste åbningstider, der 

driver salg fra fysiske lokaler til private kunder. Internetsalg, hjemmesalg og lig-

nende indgår således ikke i opgaven. Gallerier og kunsthåndværkere indgår i op-

gaven, og showrooms defineres som butikker. 

Under gennemgangen af butikkerne kortlægges følgende: 

› Navn 

› Adresse 

› Hovedbranche, dvs. dagligvarer, beklædning, øvrige udvalgsvarer eller sær-

ligt pladskrævende varegrupper 

› Bruttoetageareal 

› Omsætning kortlægges for 2019 og 2021. Der indsamles også data for 

2019, da 2021 har været påvirket af COVID-19-restriktioner. 2019 afspejler 

bedre afspejler en normalsituation. Omsætningsdata behandles fortroligt. 

De butiksdrivende informeres om, at omsætningsdata for de enkelte butik-

ker alene kommer til COWIs kendskab, og at omsætningstal kun præsente-

res i grupper af mindst tre jævnbyrdige butikker, så den enkelte butiks om-

sætning ikke er genkendelig. 

3.3 Butiksanalyse på geografi og brancher 

Som grundlag for analyserne opdeles Faxe Kommune i analyseområder. Butik-

kerne inddeles i hovedbrancherne dagligvarer, beklædning, øvrige udvalgsvarer 

og særligt pladskrævende varegrupper. Inddelingen svarer til den, som er be-

skrevet i planloven og Vejledning om detailhandelsplanlægning – og som skal 

indgå i kommuneplanen. 

Den første del af detailhandelsanalysen vil således bestå af analyser af antal bu-

tikker, areal, antal ansatte og omsætning. 

3.4 Analyse forbrug og handelsbalancer 

Detailhandelsanalysen omfatter analyser af befolkning, indkomst, forbrug og 

handelsbalancer. 

Befolkningsudviklingen, udviklingen i nethandlen og udviklingen i de konkurre-

rende udbudspunkter udgør en væsentlig del af grundlaget for udviklingen i de-

tailhandlen i Faxe Kommune. 

BEREGNING AF FORBRUG 

Borgernes forbrug beregnes under hensyntagen til indkomstniveauet. Forbruget 

opdeles på dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer, så der er match 

mellem forbrugstallene og omsætningstallene. 

BEREGNING AF HANDELSBALANCER 

Handelsbalancerne er et godt mål for Faxe Kommunes markedsandel. Handels-

balancerne beregnes for dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer. Han-

delsbalancen vil i kr. og i % vise, hvor stort overskud eller underskud analyse-

områderne og Faxe Kommune har indenfor de enkelte hovedbrancher. 
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3.5 Analyser af arealbehov 

Detailhandelsanalysen omfatter analyser af arealbehovet til udvikling af detail-

handlen i Faxe Kommune og fordelt på de enkelte byer. Analyserne vil bygge på 

to scenarier for, hvordan detailhandlen kan udvikle sig – et minimums- og et 

maksimumsscenarie. 

Scenarierne vil tegne et billede af spillerummet for udviklingen i handelslivet og 

tydeliggøre, hvilke rammebetingelser, der definerer spillerummet, og de vil vise, 

om der på længere sigt kan forventes stigende eller faldende efterspørgsel på 

areal. 

Scenarierne vil være en god inspiration til en efterfølgende proces om udvikling 

af handelslivet i Faxe Kommune. Scenarierne afhænger af de forudsætninger, 

der lægges til grund, og det kan give anledning til gode diskussioner om, at ud-

viklingen kan blive anderledes, hvis handelslivets parter imødegår udviklingen 

med forskellige initiativer. 

RAMMEBETINGELSERNE FOR FREMTIDENS DETAILHANDEL 

Rammebetingelserne, der udgør grundlaget for scenarierne, og som vi beskriver 

i detailhandelsanalysen, er: 

› De overordnede udviklingstendenser i dansk detailhandel, herunder hvor-

dan nethandlen forventes at udvikle sig indenfor de enkelte hovedbrancher, 

hvordan detailhandelserhvervet vil udvikle sig med nye butikskoncepter, og 

hvordan vores måde at købe ind på forventes at udvikle sig. Afsnittet vil 

også indeholde en beskrivelse af effekterne og eftervirkningerne for han-

delslivet af situationen med Corona, der har medført pludselige og mar-

kante udsving i forbrugsmønstrene indenfor de forskellige brancher. 

› Udviklingen i befolkning og forbrug vil dels omfatte befolkningsudviklingen i 

Faxe Kommune, og dels den forventede udvikling i privatforbruget af detail-

handelsvarer. 

› Udviklingen i handelsbalancen over for konkurrerende handelsbyer omkring 

Faxe Kommune, dvs. om detailhandlen i Faxe Kommune forventes at vinde 

eller tabe markedsandele over for de konkurrerende byer. 

› Udviklingen i turismen. Antallet af kommercielle overnatninger er faldet 

med ca. 5 % fra 2017 til 2020, men de seneste tal peger på, at noget af ta-

bet er indhentet i 2021. Turismen har betydning for handelslivet i Faxe La-

deplads. 

› Udviklingen i omsætningen pr. m2, som har betydning for, hvor store beho-

vene for areal til udvikling af detailhandlen vil være. 

3.6 Analyse af dagligvareforsyningen 

Vi analyserer dagligvareforsyningen med fokus på borgernes adgang til store 

dagligvarebutikker og disses betydning som ankerbutikker for det øvrige han-

delsliv i f.eks. bymidterne. Samtidig vil vi beskrive kædernes etableringskrav, og 

hvorfor kravene medfører, at kæderne søger mod placeringer ved det overord-

nede vejnet. 
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Vi vil dernæst beskrive planjuridiske muligheder og begrænsninger samt effek-

terne for handelslivet ved planlægning for dagligvarebutikker i byer med under 

5.000 borgere og over 3.000 m² butikker, dvs. i Dalby, Karise, Rønnede og Faxe 

Ladeplads. 

3.7 Analyse af nye store udvalgsvarebutikker udenfor 

bymidter 

Der er fordele og ulemper ved planlægningen for aflastningsområder i Faxe 

Kommune. På den ene side vil et eller flere aflastningsområder åbne for nye mu-

ligheder for vækst og udvikling i Faxe Kommunes detailhandel. Et nyt aflast-

ningsområde til f.eks. udvalgsvarebutikker på min. 500 m² pr. butik kan bidrage 

til at holde en større del af handlen hjemme i Faxe Kommune ved at afholde lo-

kale borgere fra at køre til Næstved, Ringsted eller Køge. Arealer med placerin-

ger direkte ved det overordnede vejnet er attraktive for bl.a. de butikskæder, 

der er afhængige af stor synlighed og meget forbikørende trafik. 

På den anden side, vil ny detailhandel i aflastningsområder i Faxe Kommune få 

konsekvenser for den eksisterende detailhandel, herunder detailhandlen i bymid-

terne. En del af omsætningen i den nye detailhandel vil blive hentet fra butikker 

udenfor Faxe Kommune, men en del vil også blive hentet fra bymidter og mindre 

byer i Faxe Kommune. En udflytning af handel fra bymidter betyder en udflyt-

ning af kundestrømme. Derfor kan etablering af et eller flere eksterne butiksom-

råder også få afledte konsekvenser for det øvrige handelsliv i bymidterne. Plan-

lægningen for et eksternt center kan også forringe mulighederne for at realisere 

visioner og mål for bymidterne. 

Ifølge de nye formålsbestemmelser i planloven skal kommunerne i detailhan-

delsplanlægningen både varetage hensynet til en effektiv butiksstruktur og hen-

synet til bymidterne. Derfor handler det om at finde den optimale rollefordeling 

mellem levende og attraktive bymidter og evt. aflastningsområder til f.eks. store 

udvalgsvarebutikker. 

PLANJURIDISK, MARKEDSMÆSSIG OG BYPLANMÆSSIG VURDERING 

Vi gennemgår Faxe Kommune og udpeger placeringer, der er markedsmæssigt 

egnede til placering af store udvalgsvarebutikker indenfor boksbutiksegmentet, 

og vurderer, om redegørelseskravene ved planlægning for et nyt aflastningsom-

råde på placeringen vil kunne opfyldes. 

Dernæst beskriver vi førnævnte dilemma, som bidrag til en politisk afvejning af 

fordele og ulemper samt valg af strategi for udvikling af handelslivet i Faxe 

Kommune. 

3.8 Dialog og anbefalinger samt emner til stillingtagen 

 

DIALOG OG INDDRAGELSE – EN VÆRDISKABENDE PROCES MED EJERSKAB 

Beslutning om betingelser for handelslivets udvikling er et emne, som kan skabe 

stor debat og frustration, hvis det ikke gøres på den rigtige måde. Derfor skal en 

bred kreds af handelslivets interessenter bidrage til arbejdet, da de bedste be-

slutninger træffes, når vidensgrundlaget er baseret på flere perspektiver. 
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Detailhandelsanalysen skal understøtte beslutningsprocesser og bidrage til at 

skabe retning, synlighed og politisk mod til at tage de bedst tænkelige beslut-

ninger på tværs af geografi, butikker og foreninger. For at I kan stå med en vel-

funderet analyse, skal processens deltagere kvalificere, give input og sikre op-

bakning til analysens indhold. Analysen skal således tage udgangspunkt i Faxe 

Kommunes overordnede mål og pege på potentialer, udfordringer og initiativer, 

der kan bidrage til udvikling, sammenhæng og vækst, og hvor de positive for-

tællinger skal vise vejen og understøtte bæredygtige detailhandelsløsninger i je-

res kommune. 

Når vi besøger forretningsdrivende under dataindsamlingen, får vi en fornem-

melse af konteksten og de forretningsdrivendes hverdag. Inden vi "stadfæster" 

anbefalinger og strategiske spor i analysen, afholdes en workshop af ca. 2-3 ti-

mers varighed i februar, hvor analysens hovedresultater og forslag til anbefalin-

ger præsenteres. På mødet vil handelslivets interessenter kvalificere analysens 

anbefalinger. Workshoppen giver mulighed for at få de sidste tilbagemeldinger til 

indhold inden analysen præsenteres til politisk drøftelse. På mødet vil vi facili-

tere en dialog, som sikrer, at vinkler og synspunkter inddrages og forankres, så 

vigtige pointer kan bæres videre.  

 

Mødet faciliteres af en professionel proceskonsulent, som har arbejdet tæt 

samme med detailhandelseksperter på andre projekter. 

 

ANBEFALINGER 

Detailhandelsanalysen afrundes med anbefalinger og punkter til politisk stilling-

tagen; dels til den fysiske planlægning og dels til den strategiske udvikling af 

handelslivet i Faxe Kommune. Anbefalingerne vil være målrettet Faxe Kom-

mune, forretningsdrivende, grundejere m.fl. 
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4 Analyse af kædeforhold 

Antallet af butikker med tilknytning til kapitalkæder er normalt udtryk for forret-

ningsbestandens samlede attraktion og styrke i oplandet. Kædebutikkerne ap-

pellerer til en bredere forbrugerskare og tiltrækker normalt kunder fra et større 

opland end de selvstændige butikker. Andelen af kapitalkædebutikker kan også 

ses som udtryk for, i hvilket omfang en by er mål for udefrakommende investe-

ringer fra centralt styrede kæder.  

Samtidig er det også vigtigt for en handelsby, at de centralt styrede og forholds-

vis ensartede kapitalkædebutikker suppleres af forretninger i frivillige kæder og 

selvstændige butikker uden for kædesamarbejde, som bidrager til variation og 

specialisering i udbuddet, bidrager til den særlige oplevelser og giver handels-

byen identitet. Mens kapitalkæderne typisk er mere strømlinede, er de selv-

stændige detailhandlere ofte bedre til at tilpasse butikken til lokale forhold og 

kan tilbyde varer og oplevelser, som ikke kan købes på nettet. 

Vi registrerer om butikkerne er inden eller uden for kædesamarbejde og analy-

sere kædeandelen i f.eks. bymidterne og inden for brancherne samt udviklingen 

i kædeandelen. Resultaterne sammenlignes med kædeandelen i andre kommu-

ner. Derudover udarbejder vi en liste over manglende kædebutikker i Faxe Kom-

mune og tilstedeværelsen af kædebutikker i nabokommunerne. Vi gennemgår 

listen og udpeger de kæder, der er potentiale for at tiltrække til Faxe Kommune. 

5 Analyse af kundeorienterede serviceerhverv 

Bymidterne bliver mere og mere blandede. Mens antallet af detailhandelsbutik-

ker generelt er faldende i bymidterne, så stiger antallet af kundeorienterede ser-

viceerhverv som spisesteder, caféer, fitnesscentre og lignende. Det, at vi spiser 

mere ude og køber mere på nettet, betyder, at de kundeorienterede serviceer-

hverv spiller en større rolle for bylivet end tidligere. 

Kundeorienterede serviceerhverv er virksomheder, der fungerer på samme vil-

kår som butikker, dvs. at de har fysiske lokaler, faste åbningstider, salg af ser-

vices til private kunder, adgang for alle til at købe – også uden medlemskab og 

uden tidsbestilling samt salg til alle kunder uden fast kundekartotek. 

Vi kortlægger de kundeorienterede serviceerhverv i bymidter, som afgrænset i 

kommuneplanen. Kundeorienterede serviceerhverv inden for følgende hoved-

brancher kortlægges: 

› Restauration: Pizzeria, café, bar, sushi-restaurant mv.  

› Personlig pleje: Frisør, terapeuter, alternative behandlere, skønhedsklinik-

ker mv. 

› Kultur og fritid: Biograf, bibliotek, museum, fitnesscenter mv.  

› Hotel og lignende: Hotel, vandrehjem, feriecenter mv. 

› Bank og ejendomsmægler 

› Anden kundeorienteret service 

 

For hver kundeorienteret serviceenhed registreres navn, adresse og hovedbran-

che, areal, antal ansatte og omsætning og der gennemføres analyser heraf. 


