
Definition af detailhandel 

Detailhandel rummer lokaler eller bygninger, hvorfra der sælges varer. En butik er en fast forretningsenhed, 

hvorfra der sælges varer til private, dvs. slutbrugeren. I henhold til Planlovens regler om detailhandel 

betragtes også forretninger, hvorfra der sker udlejning af f.eks. film til private, som butik. Detailhandel fra 

hjemmet, via postordre og internet mv. uden egentlige fysiske udstillingslokaler regnes ikke som 

detailhandel. I detailhandelssammenhæng deles butikkerne typisk op i henholdsvis dagligvarebutikker og 

udvalgsvarebutikker. 

 

Dagligvarer 

Dagligvarer er varer, der forbruges samtidig med at de bruges (dvs. kortvarige forbrugsgoder). Dagligvarer 

er f.eks. madvarer, drikkevarer, artikler til personlig pleje og diverse husholdningsartikler. 

Dagligvarebutikker defineres i planlægningsmæssig sammenhæng som butikker, der forhandler dagligvarer. 

Større dagligvarebutikker har ofte et væsentligt sortiment af udvalgsvarer, men betragtes uanset omfanget 

af udvalgsvaresortimentet som dagligvarebutikker. 

 

Udvalgsvarer 

Udvalgsvarer er varer, der bliver ved med at eksistere samtidig med brugen, og som først går til grunde 

efter nedslidning over en længere periode (dvs. langvarige forbrugsgoder). Udvalgsvarer er f. eks. bøger, 

elartikler, beklædning, hårde hvidevarer, radio/tv, kopper/tallerkner, sportsudstyr, legetøj, cykler, ure, 

smykker etc. Udvalgsvarebutikker defineres i planlægningsmæssig sammenhæng som butikker, der 

forhandler udvalgsvarer og som ikke falder under definitionen af dagligvarebutikker. En særlig kategori 

under udvalgsvarebutikker, er butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer. 

 

Aflastningscenter 

Formålet med et aflastningscenter eller udvidelse af et eksisterende er bl.a. at aflaste bymidten ved at give 

plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten – eksempelvis store udvalgsvarebutikker.  

Der kan planlægges for aflastningscentre i byer med tilstrækkeligt kundegrundlag. Kommunerne fastsætter 

det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i et aflastningscenter, dog skal størrelsen tilpasses byens 

størrelse. Der gælder særlige redegørelseskrav i forbindelse med planlægningen for aflastningscentre.  

 

Særligt pladskrævende varer 

Butikker der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige 

sikkerhedsmæssige forhold, omfatter f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, 

havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler, samt ammunition og 

eksplosiver. Listen er ikke udtømmende. En butik af denne type forhandler alene denne særligt definerede 

varegruppe. Dvs. hvis butikken har mere end et ubetydeligt salg af andre varegrupper, er den at opfatte 

som en almindelig udvalgsvarebutik. Ved vurderingen af, om der er mere end et ubetydeligt salg af andre 

varer, har det endvidere betydning, at de øvrige varer har en nær tilknytning til de af bestemmelsen 

omfattede varer. F.eks. vil planteskoler således foruden planter sælge andre havebrugsvarer, så som 

krukker, plantejord og mindre haveredskaber. Bil-, lystbåd- og campingvognsforhandlere kan f.eks. sælge 

reservedele og tilbehør samt midler til rengøring og vedligehold. Grus, sten- og betonforhandlere kan sælge 



betonblandere og andre redskaber til brug ved behandlingen af de varer, de sælger. 

 

Bruttoetageareal 

Kommuneplanen skal indeholde rammer for det maksimale bruttoetageareal til butiksformål. 

Bruttoetagearealet dækker over en butiks salgs-, kontor- og lagerareal. Lagerarealet tages kun med, hvis 

det har umiddelbar tilknytning til butikken. 

Nedenfor ses en overordnet struktur for hvor de forskellige detailområder som hovedregel placeres i 

henholdsvis et sommerhusområde, en landsby og i større byer.  
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