
 

Eksempler på funktioner inden for forskellige kategorier af erhverv 
Bemærk: listen er ikke udtømmende. Kommunen afgør i tvivlstilfælde, hvilken kategori en 
erhvervsvirksomhed falder ind under. 

Detailhandel  
Erhverv, defineret som salg til privat brug  
 

Publikumsorienteret 
service herunder 
særlige offentlige 
formål 
Funktioner der ikke er 
detailhandel, men som 
med fordel kan 
lokaliseres i strøggader 
sammen med 
detailhandel 

Liberalt erhverv  

Dagligvarebutikker  
Butikker der forhandler 
produkter, der indgår i 
husholdningens daglige 
brug.  

Udvalgsvarebutikker 
Butikker der forhandler 
længerevarende 
forbrugsgode. 

apotek 
bager 
blomster 
charcuteri 
chokolade/konfekture 
delikatesse 
kiosk 
fisk/vildt 
frugt/grønt 
helsekost 
kolonial 
materialist 
ost 
pizzeria u. restaurant 
servicestation med 
kiosksalg 
slagter/viktualier 
smørrebrød 
supermarked 
tobak/vin 
 

antikviteter/antikvariat 
beklædning 
bøger/papir 
boligudstyr 
cykler/knallerter 
detailhandel med 
medicinske og 
ortopædiske artikler 
dyrehandel 
el-installatør m. butik 
farve/tapet 
foto 
gaveartikler 
genbrug 
glarmester m. butik 
guldsmed/juveler 
gulvbelægning 
hælebar 
isenkram 
kunst/galleri 
køkken-/badeudstyr 
legetøj 
låseservice med butik 
mobiltelefonsalg 
optiker 
pejseudstyr 
musik/radio/tv 
skotøj 
sportsudstyr 
tæpper 
udlejning af varer 
urmager 
vvs-installatør m. salg  
 
Særlig pladskrævende  
varer:  
Biler, lystbåde, 
campingvogne, 
planter, havebrugsvarer, 
tømmer, byggemate-
rialer, grus-, sten- og 
betonvarer samt møbler 

avisredaktion 
bank 
bedemand 
bibliotek 
biograf 
café 
ejendomsmægler 
fitnesscenter 
fotoatelier 
frisør 
hotel 
hundesalon 
museum 
netcafé 
pizzeria m. restaurant 
posthus 
rejsebureau 
renseri 
restaurant 
solcenter 
teater 
vaskeri 

kontor 
administration 
klinik (læge, tand- læge, 
dyrlæge, 
hudpleje, akupunktur, 
fysioterapi m.m.) 
køreskole 
reklamebureau 
tegnestue 
frisør  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på funktioner inden for forskellige kategorier af erhverv         

 Detailhandel 

 Erhverv, defineret som salg til privat brug.   

 Publikumsorienteret service 
 herunder særlige 
 offentlige formål 
 Funktioner der ikke er  
 detailhandel, men som med 
 fordel kan lokaliseres i  
 strøggader sammen med  
 detailhandel 

 Liberalt erhverv 

 Dagligvarebutikker 

 Butik der forhandler 
produkter, 
 der indgår i 
husholdningers 
 daglig brug. 

 Udvalgsvarebutikker  
 Butik der forhandler 
 længerevarende 
 forbrugsgode. 
  

 apotek 
 bager 

 antikviteter/antikvariat 
 beklædning 

 avisredaktion 
 bank 

 kontor 
 administration 



 blomster 
 charcuteri 
 chokolade/konfekture 
 delikatesse 
 kiosk 
 fisk/vildt 
 frugt/grønt 
 helsekost 
 kolonial 
 materialist 
 ost 
 pizzeria u. restaurant 
 servicestation med 
kiosksalg 
 slagter/viktualie 
 smørrebrød 
 supermarked 
 tobak/vin 
 videobånd/salg/leje 

 bøger/papir 
 boligudstyr 
 cykler/knallerter 
 detailhandel med medicinske 
 og ortopædiske artikler 
 dyrehandel 
 el-installatør m. butik 
 farve/tapet 
 foto 
 gaveartikler 
 genbrug 
 glarmester m. butik 
 guldsmed/juveler 
 gulvbelægning 
 hælebar 
 isenkram 
 kunst/galleri 
 køkken-/badeudstyr 
 legetøj 
 låseservice med butik 
 mobiltelefonsalg 
 optiker 
 pejseudstyr 
 plader/musik 
 radio/tv 
 skotøj 
 sportsudstyr 
 tunghørsudstyr 
 tæpper 
 udlejning af varer 
 urmager 
 vvs-installatør m. salg  

 Særlig pladskrævende  
 varer   

 Biler,lystbåde, campingvogne, 
 planter, havebrugsvarer, 
 tømmer, byggematerialer, 
 grus-, sten- og betonvarer 
 samt møbler 

 bedemand 
 bibliotek 
 biograf 
 café 
 ejendomsmægler 
 fitnesscenter 
 fotoatelier 
 frisør 
 hotel 
 hundesalon 
 museum 
 netcafé 
 pizzeria m. restaurant 
 posthus 
 rejsebureau 
 renseri 
 restaurant 
 solcenter 
 teater 
 vaskeri 

 klinik (læge, tand- 
 læge, dyrlæge, 
 hudpleje, akupunktur, 
 fysioterapi m.m.) 
 køreskole 
 reklamebureau 
 tegnestue 

 


