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2.2. Tema om erhverv - Detailhandel
Indledning - Status
Siden sidste kommuneplan i 2009 har Byrådet i 2011 vedtaget en 
detailhandelsanalyse, der har til formål at give kommunen et grundlag 
for at fremtidssikre kommunens centre.

I Planstrategi 2011 blev der lagt op til, at der i den kommende 
planlægning skal tages udgangspunkt i detailhandelsanalysens 
resultater, og at arealet Cordozaparken i Jersie Strand skal kunne 
anvendes til særligt pladskrævende varer1.

Detailhandelsstrukturen
Detailhandelsstrukturen i kommunen er bygget op som et hierarki med 
de to bymidter2 i Solrød og Havdrup, det eksisterende lokalcenter Jersie 
Center og et planlagt lokalcenter i den nye bydel Trylleskov Strand. 
Solrød Bymidte er dog langt det største center og fungerer også som 
kommunens primære bymidte.

Som udgangspunkt skal nye butikker lokaliseres i bymidter eller 
i lokalcentre. Men der er mulighed for etablering af mindre, 
enkeltstående butikker i kommunens landsbyer. Og som noget nyt med 
denne kommuneplan bliver der også mulighed for placering af særligt 
pladskrævende varer i Cordozaparken.

Detailhandelscentrene ligger i umiddelbar forbindelse med togstationer 
og busterminaler, således at der er sikret god tilgængelighed med 
kollektive transportmidler. Kun lokalcenteret i Trylleskov Strand er 

S-tog station i tilknytning til centeret.

Cordozaparken, som udlægges til også at omfatte særligt 
pladskrævende varegrupper, er placeret tæt på motorvej og er desuden 
koblet op på et eksisterende stisystem via Admiralparken til Jersie 
station.

Byrådets visioner og 
mål:

 mulighed for, at både  
 bymidter og lokalcentre  
 skal have mulighed for  
 at udvikle sig med mere  
 detailhandel og for at  
 omdanne butiksarealer  
 over tid.

 i kommunen skal  
 fortsat koncentreres i  
 centerområderne. 

 at sikre mulighed for, at  
 der i kommunens  
 landsbyer kan etableres  
 små, lokale butikker.

Figur 2.2.1: Solrød 
Kommunes centerstruktur/
detailhandelsstruktur med 
bymidter, lokalcentre, 
mulighed for enkeltstående 
butikker og butikker til særligt 
pladskrævende varer.

1  Særligt pladskrævende varer
 campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler.  Dog skal 
 der særligt for møbelbutikker redegøres for, hvorfor placering i bymidten ikke lader sig gøre, jævnfør Planlovens 
 § 11 e, stk. 7.
2  Bymidte er en ny betegnelse for de største centerdannelser, jævnfør planlovens bestemmelser.
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Solrød Bymidte 
Solrød Bymidte består af Solrød Center og en del af Solrød Strandvej, 

med denne kommuneplan.

udvalgsvarebutikker) og en række andre funktioner, eksempelvis 
liberale erhverv (banker, ejendomsmæglere m.m.) og servicefunktioner 
(café, restaurant m.m.). De samme funktioner er stort set til stede 
langs Solrød Strandvej blot i mindre skala.

Stationspladsen (busholdepladsen inklusiv kiosk med billetsalg) forven-
tes omdannet i løbet af næste planperiode, så en del af pladsen kom-
mer til at kunne rumme detailhandel (varehus og kiosk med billetsalg). 
Dette sker med baggrund i detailhandelsanalysen 2011.

Derudover forventes en ny lokalplan med mulighed for yderligere 
detailhandel kombineret med boliger og erhverv, for Solrød Centers 
nordøstlige del udarbejdet.

Figur 2.2.2: Afgrænsning af 
Solrød Bymidte.

Retningslinje 2.2.1,
Solrød Bymidte:
Solrød Bymidte har et mak-
simalt bruttoetageareal til 
butiksformål på 20.900 m2

og afgrænses som vist på 

Butiksstørrelserne må ikke 
overstige 3.500 m2 brut-
toetageareal for de enkelte 
dagligvarebutikker og 2.000 
m2 bruttoetageareal for de 
enkelte udvalgsvarebutikker 
inden for området. Langs 
Strandvejen må butiksstør-
relsen ikke overstige 500 
m2.

Station, S-tog 

Bymidten Solrød Center
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2.2. Tema om erhverv - Detailhandel
Havdrup Bymidte
Havdrup Center og en del af Hovedgaden ændrede med sidste 
kommuneplanrevision status fra lokalcenter til bymidte (som 

2.2.3. Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan.

der er mulighed for at etablere liberalt erhverv, offentlige og kulturelle 

butikker. Der er stadig enkelte ubebyggede grunde i centret.

Figur 2.2.3: Afgrænsning af 

Figur 2.2.4: Afgrænsning af lokal-
centret Jersie Center.

Retningslinje 2.2.2, 
Havdrup Bymidte:

maksimalt bruttoetageareal 
til butiksformål på 7.000 m2

og afgrænses som vist på 

Butiksstørrelserne må 
ikke overstige 3.500 m2

bruttoetageareal for de 
enkelte dagligvarebutikker 
og 2.000 m2

bruttoetageareal for de 
enkelte udvalgsvarebutikker 
inden for området.

Retningslinje 2.2.4, 
Jersie Lokalcenter:
Jersie Center er udlagt til 
lokalcenter, hvor det mak-
simale bruttoetageareal til 
butiksformål samlet ikke må 
overstige 3.000 m2. Jersie 
Center afgrænses som vist 

Butiksstørrelsen for den 
enkelte butik i Jersie Center 
må ikke overstige 1.000 m2

bruttoetageareal.
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Parkvej

S
-b

an
en

Jersie Lokalcenter

Je
rs

ie
 S

tr
an

dv
ej

Lokalcentret Jersie Center

Re

Bymidten Havdrup Center

Lokalcentret Jersie Center

2.2.4. Der foretages ingen ændringer med denne kommuneplan.

Jersie Center udgøres af én dagligvarebutik.
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Lokalcenter i den nye bydel Trylleskov Strand
Der er mulighed for etablering af et lokalcenter i Trylleskov Strand med 
op til 3.000 m2

2.2.5 herunder. 

I 2010 vedtog Byrådet en lokalplan for daginstitution og butikker i 
Trylleskov Strand (603.4), som i første omgang udlægger et areal på 
1.500 m2 til butiksformål inden for området. Der er dog endnu ikke 
etableret nogen butikker.

Retningslinje 2.2.4, 
Lokalcenter i Trylleskov 
Strand:
I Trylleskov Strand er udlagt
et areal til lokalcenter, hvor
det samlede bruttoetage-
areal til butiksformål ikke 
må overstige 3.000 m2.
Trylleskov Strand Center 

2.2.5.

Størrelsen på den enkelte 
butik i lokalcentret må ikke 
overstige 1.000 m2 brutto-
etageareal.

Retningslinje 2.2.5, 
Enkeltstående butikker, 
stadepladser m.m.:
Inden for den enkelte 
landsbys afgrænsning kan 
der placeres op til 250 
m2 bruttoetageareal til 
butiksformål.

Strandkiosker kan placeres 
i Trylleskoven, ved Østre 
Strandvej og i Jersie 
Strandpark.

Stadepladser af normalt 
omfang kan kun placeres, 
hvor kommuneplanen i 
øvrigt tillader detailhandel. 

Områderne skal placeres, 
hvor det er hensigtsmæs-
sigt i forhold til overordnede 

-
ledes at et regionalt opland 
kan betjenes.

3 Ved enkeltstående butikker forstås butikker, der kun tjener til lokalområdets daglige forsyning. Der skal minimum 

 (oplyst af By- og Landskabsstyrelsen).  

Figur 2.2.5: Afgrænsning af 
det kommende lokalcenter i 
Trylleskov Strand.

Enkeltstående butikker3, stadepladser m.m.
Uden for byområder og landsbyområder kan der placeres detailhandel 
i landzoneområdet efter retningslinjerne i afsnit 3.11 om byggeri i 
temahæftet om det åbne land.

Ved Østre Strandvej og i Jersie Strandpark kan der fortsat være 
strandkiosker. Endvidere kan der placeres kiosk ved Trylleskoven efter 
nærmere godkendelse fra fredningsmyndigheden. 
Derudover kan stadepladser ”af normalt omfang” kun placeres, hvor 
kommuneplanen i øvrigt tillader detailhandel. 
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2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

Figur 2.2.7: Solrød Center er 
udpeget til bymidte i Solrød 

Strandvejen.

Retningslinje 2.2.6, 
Særligt pladskrævende
varer:
Cordozaparken kan anven-
des til særligt pladskræven-
de varer, og afgrænses som 

Det maksimale bruttoetage-
areal til butiksformål samlet 
ikke må overstige 4.000 m2,
 og butiksstørrelsen for den 
enkelte butik ikke må over-
stige 1.500 m2 bruttoetage-
areal.

Områder til særligt pladskrævende varer
Med denne kommuneplan åbnes der op for muligheden for at anvende 
området Cordozaparken i Jersie Strand (rammeområde 417, vist på 

Lokalisering af særligt pladskrævende varer skal ske i 
kommuneplanlægningen, samtidig med at det samlede maksimale 
butiksareal og den maksimale butiksstørrelse fastsættes. Arealer til 
særligt pladskrævende varer skal desuden udpeges, hvor det er mest 

Særligt for møbelbutikker gælder dog, at de så vidt muligt skal placeres 
i bymidter.

Figur 2.2.6: I Cordozaparken 
bliver det muligt at placere 
særligt pladskrævende varer.
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2.2. Redegørelse for detailhandel
Hvad siger loven?

Planloven (lovbekendtgørelse nr. 
937 af 24. september 2009) inde-
holder bestemmelser for kommu-
nernes planlægning for detailhan-
del. De overordnede statslige mål 
for detailhandelsplanlægningen er 
ifølge planlovens § 5 l:

- at fremme et varieret butiks- 
 udbud i mindre og mellem- 
 store byer samt i de enkelte  
 bydele i de større byer, 

- at sikre, at arealer til butiks- 
 formål udlægges, hvor der er  
 god tilgængelighed for alle   

 gående, cyklende og kollektive  

- at fremme en samfunds- 
 mæssigt bæredygtig  
 detailhandelsstruktur, hvor  
 transportafstandene i  
 forbindelse med indkøb er  
 begrænsede. 

Planlovens detailhandelsbestem-
melser bygger på et center-hie-
rarki, hvor bymidter er de centrale 
dele af byerne. Uden for bymidter 
kan der planlægges for lokalcentre 
samt butikker til lokalområdets 
forsyning (enkeltstående butikker) 
og butikker, der alene forhandler 
særligt pladskrævende varer.

Arealer til butiksformål skal ud-
lægges i bymidter, i lokalcentre 
eller som enkeltstående butikker, 
som alene betjener lokalom-
rådets daglige forsyning. Uden 
for bymidter kan der endvidere 
udlægges areal til butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende 
varer, eller til mindre butikker i 
tilknytning til en virksomheds pro-
duktionslokaler med salg af egne 
produkter. 

Ifølge planlovens § 5 q, stk. 3, 
kan Byrådet i forbindelse med 
planstrategiarbejdet træffe be-
slutning om at planlægge for én 
ny udvalgsvarebutik på mere end 
2.000 m2 i bymidter i byer med 
over 3.000 indbyggere.

I ”Planstrategi 2011 og Den Grøn-
ne Dagsorden” medtog Solrød 
Byråd muligheden for én udvalgs-
varebutik større end 2.000 m2 i 
Solrød Center. Denne mulighed er 
dog ikke indarbejdet i kommune-
planen med det samme. I stedet 
vil vi se tiden an med henblik på, 
om der opstår behov for så stor 
en udvalgsvarebutik.

Butiksstørrelser
Ifølge planloven må dagligvarebu-
tikker maksimalt have et brut-
toareal på 3.500 m2 og udvalgs-
varebutikker maksimalt på 2.000 
m2 i bymidter og bydelscentre. I 
lokalcentre må maksimalt udlæg-
ges 3.000 m2 og en butik må ikke 
være over 1.000 m2.

Arealer til personalefaciliteter kan 
fradrages, dog maksimalt i alt 200 
m2, jævnfør planlovens § 5 t, stk. 
2.

Hvilke butiksstørrelser må  
anvendes?
I lokalplaner, der er offentliggjort 
før den 1. juli 2007 og ikke inde-
holder bestemmelser om butiks-
størrelser, kan kommuneplanens 
maksimale butiksstørrelser uden 
videre anvendes. Der kræves 
således ikke en ny lokalplan.

Indeholder lokalplanen derimod 
bestemmelser om butiksstørrel-
sen – uanset om planen er offent-
liggjort før eller efter 1. juli 2007 
– kræver det en ny lokalplan, før 
end kommuneplanens butiksstør-
relser kan anvendes.

Landsplandirektiv
Særligt for hovedstadsområdet 
gælder, at miljøministeren ved et 
landsplandirektiv fastlægger belig-
genheden af bymidter, bydelscen-

Solrød udpeget som bymidte i det 
ydre storbyområde kaldet Køge-

. Kommunen fastlægger 
selv det maksimale bruttoareal til 
butiksformål i bymidter.

”Landsplandirektiv om  
beliggenheden af bymidter, 

områder m.v. til detailhandel i 
hovedstadsområdet” (af 15. no-
vember 2008) er udarbejdet som 
et tillæg til ”Fingerplan 2007” og 
udgør det overordnede grundlag 
for kommunernes planlægning af 
detailhandel i hovedstadsområdet.

Afgrænsning af bymidter
Hvis afgrænsningen af bymidter 
og bydelscentre ændres, skal det 
ske i overensstemmelse med den 
statistiske metode, som beskri-
ves i ”bekendtgørelse nr. 1093 af 
11/09/2007 om afgrænsning af 
bymidter og bydelscentre”. 

I Solrød Kommune er de hidtil 
gældende afgrænsninger videre-
ført uændrede.

Forhold til det øvrige
hovedstadsområde
Solrød Kommune er en del af 
hovedstadsområdet og er der-
med omfattet af Fingerplan 2007.
Solrød Kommune ligger mellem 
nabokommunerne Køge, Roskilde 
og Greve. Heraf ligger både Køge 
og Greve kommuner i samme 

-
ren), hvor Roskilde Kommune er 
placeret i .

I nabokommunerne er følgende 
bymidter udpeget:

 Karlslunde Strand og Greve  
 Strand.

 og Trekroner.

Da detailhandelen i Solrød Kom-
mune (også i Solrød Bymidte) 
er præget af en høj grad af selv-
forsyning, betragter kommunen 
ikke sig selv som konkurrerende 
med nabokommunerne. Detail-
handelen i Solrød er således rettet 
mod kommunens egne borgere, 
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Dag-
ligva-
rer

Udvalgs-
varer i alt

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Detail-
handel 
i alt 

Solrød Center 14 24 11 4 9 38 

Solrød bymidte i øvrigt 2 4 2 1 1 6

Solrød bymidte 16 28 13 5 10 44 

Havdrup bymidte 7 3 2 1 0 10 

Jersie 1 0 0 0 0 1

Trylleskoven 0 0 0 0 0 0

Kommunen i øvrigt 8 7 1 1 5 15 

Solrød kommune i alt 32 38 16 7 15 70 

2.2. Redegørelse for detailhandel
selvom disse også handler i na-
bokommunerne samt det øvrige 
hovedstadsområde.

Selvom Cordozaparken udpeges til 
særligt pladskrævende varer med 
denne kommuneplan, forventer 
Solrød Kommune kun i beskedent 
omfang at tiltrække et opland, 
der rækker ud over kommunens 
grænser. For det første er både de 
enkelte butiksstørrelser samt  
det samlede butiksareal begræns-

række væsentligt større områder 
til særligt pladskrævende varer 
i nabokommunerne, som Cordo-
zaparken ikke vil kunne udkonkur-
rere.

Solrød Kommunes detail-
handelsstruktur
Byrådets mål går godt i spænd 
med de statslige mål, hvor mulig-
hederne for en decentral detail-
handelsstruktur, der stimulerer til 
investeringer og fornyelser i de-
tailhandlen også i mindre bysam-
fund, stationsbyer og mellemstore 
byer, er i fokus. Ligesom Byrådets 
mål også er i overensstemmelse 
med intentionen i de statslige mål 
om at styrke de eksisterende by-
midter som levende og varierede 
handelscentre – med et varieret 
butiksudbud i både mindre og 
mellemstore byer og i de enkelte 
bydele i større byer.  

Sammenholdes det, at der fortsat 
er en restrummelighed til butiks-
formål, med det, at detailhande-
len skal koncentreres i centrene, 
arbejder kommuneplanlægningen 
også indirekte for at styrke cente-
rområderne. 

Samtidig skal muligheden for, 
at der kan etableres små lokale 
butikker i landsbyerne, ses som et 
udtryk for, at kommuneplanlæg-
ningen imødekommer de statslige 
mål om en decentral detailhan-
delsstruktur, som opfordrer til at 

der selv i mindre bysamfund kan 
etableres detailhandel i et be-
grænset omfang.

Analyse af detailhandelen 
i Solrød Kommune
Som grundlag for de politiske 
beslutninger omkring detailhan-
delsstrukturen i Solrød Kommune 
som helhed og for fremtiden for 
Solrød Bymidte, er der blevet 
foretaget en detailhandelsanalyse 
hen over årsskiftet 2010/2011. 
Resultatet er sammenfattet i 
rapporten ”Detailhandelsanalyse 
2011 – Vurderinger og konse-

-
res hjemmeside, www.solrod.dk. 

Analysen redegør for detailhande-
len i kommunen med særlig fokus 
på detailhandelsmæssige ud-
viklingsmuligheder i og omkring 
Solrød Center. Analysen munder 
ud i en række anbefalinger om en 

udvidelse og en konceptmæssig 
opgradering af Solrød Center med 
mulighed for blandt andet et vare-
hus samt en række nye butikker.

Byrådet besluttede i forbindelse 
med Planstrategi 2011, at detail-
handelsanalysens anbefalinger 
skulle indarbejdes i kommunepla-
nen.

Antal butikker, butiksareal 
og omsætning i Solrød 
Kommune
I detailhandelsanalysen fra 2011 
vurderes der at være i alt 70 
butikker i kommunen, fordelt 
på dagligvarer og udvalgsvarer 
(beklædning, boligudstyr m.m.). 
Du kan se, hvordan butikkerne 
fordeles i tabel 2.2.1.

Tilsvarende vurderes det eksiste-
rende butiksareal i kommunen 
som vist i tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.1: Antal butikker 
fordelt på brancher (baseret på 
tal fra 2010). Kilde: Detailhan-
delsanalysen 2011, side 29.
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Den årlige omsætning i detailhan-
delen i kommunen vurderes til at 
være som vist i tabel 2.2.3.

Særligt pladskrævende 
varer
Der har ikke tidligere været 
udpeget arealer til særligt plads-
krævende varer i kommunen, 
men ifølge detailhandelsanalysen 

af særligt pladskrævende varer i 
kommunen, og tilsammen har de 
et bruttoareal på 2.200 m2. Det 
fremgår af tabel 2.2.4, at der pri-
mært er tale om bilforhandlere.

Med denne kommuneplan udpe-
ges Cordozaparken i Jersie Strand 
(rammeområde 417) til pladskræ-
vende varer.

Kommunen fastsætter selv 
arealstørrelser for butikker, der 
forhandler særligt pladskrævende 
varer. Hvis butikken vurderes 
at få regionalbetydning, bør der 
ifølge Planloven udarbejdes VVM4.
Og arealudpegningen skal ske ud 
fra en betragtning om, hvor det 
er mest hensigtsmæssigt (med 
henblik på de overordnede veje, 

Området forventes dog at blive 
brugt som byggeplads de næ-
ste 2-4 år i forbindelse med 
motorvejsudvidelsen. I denne 
forbindelse etableres ny udkørsel 
til Cordozavej samt der etable-
res støjafskærmning mod den 
eksisterende bebyggelse nord for 
området.

Umiddelbart er butikkerne med 
de særligt pladskrævende varer 
tiltænkt at skulle opfylde et lokalt 
behov. Dette understreges ved 
størrelsen af de enkelte enhe-
der og at der samlet set ikke må 
være mere end 4.000 m2 butiks-
areal.

Vi forventer således ikke, at bu-
tikken/butikkerne vil tiltrække et 
opland, der ligger væsentligt ud 

4  VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og en VVM er således en redegørelse for, hvordan et projekt vil på-
 virke det omgivende miljø. Ifølge Planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke påbegyndes, 
 før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinier for virksomhedens eller anlæggets udformning og 
 beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets etablering. Disse typer fremgår af VVM 
 Bekendtgørelsen.

Tabel 2.2.2: Eksisterende brut-
toetageareal i m2 til butiksformål 
fordelt på brancher (baseret på 
tal fra 2010). 
Kilde: Detailhandelsanalysen 
2011, side 36.

Tabel 2.2.3: Omsætning i mio. 
kr. inkl. moms (baseret på tal fra 
2009). Kilde: Detailhandelsan-
alysen 2011, side 37.

Tabel 2.2.4: Antallet af butikker, 
der forhandler særligt pladskræv-
ende varer og deres bruttoetagea-
real. Kilde: Detailhandelsanalysen 
2011, side 39.

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr

Øvrige 
udvalgs-
varer 

Solrød Center * * *

Havdrup bymidte * * *

Kommunen i øvrigt * * * 

Solrød kom. i alt 65 47 53 

Antal Areal, m2

Solrød kom. i alt 4 2.200
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over kommunegrænsen. Derfor 
har vi umiddelbart vurderet, at 
området ikke vil få regional betyd-
ning, og udpegningen af arealet 
ikke forventes at udløse en VVM. 
Det vil dog blive konkret vurderet 
i forbindelse med udarbejdelsen af 
den nye lokalplan for området.

Tilgængelighed og bymiljø
Et statsligt mål er, at transport-
afstande til butikker begrænses, 
så afhængighed af bil ved indkøb 
mindskes, og at arealer til butiks-
formål skal have god tilgængelig-

især den gående, cyklende og 

I Solrød Kommune er centerom-
råderne alle placeret i umiddelbar 
forbindelse med en station, hvor-
fra der er gode forbindelser med 
busser og enten med S-tog eller 
regionaltog. 
Dette gælder dog endnu ikke for 
det planlagte lokalcenter i Tryl-
leskov Strand, som endnu ikke 
er etableret. Her arbejdes der for 
at få etableret en S-togsstation, 
så der sikres gode forbindelser 

bydelen.

Centrene i kystområdet – Solrød 
Bymidte, Jersie Center og det 
kommende lokalcenter i Trylleskov 
Strand – er placeret i den del af 

-
ren5. Her ligger S-togsstationerne 
som perler på en snor langs ky-
sten, hvor de hver især er tilknyt-
tet en række detailhandelscentre.

Derudover er der etableret sti-
forbindelse til centrene for både 
gående og cyklister. Ligeledes er 
der etableret parkeringspladser 
stødende op til centerområderne, 
så bilister også er sikret adgang. 
Som udgangspunkt er parkerings-
arealerne placeret i randen af 
centerområderne, således at den 
indre ”centergade” så vidt muligt 
friholdes til gående og cyklister.

På denne måde sikres også et 
mere attraktivt bymiljø for de 
handlende, som færdes i centrene 
– et bymiljø som fortsat forbehol-
des gående og cyklister.

Cordozaparken ligger i udkanten 
af byen men tæt på et par hoved-
færdselsårer i kommunen (Mo-
torvejen, Cordozavej/rute 504 og 
Tåstrupvej/rute 501). Der forven-
tes etableret direkte vejadgang til 
og fra området via Tåstrupvej og 
Cordozavej. Således forventes den 

af detailhandelen, at blive ledt af 
disse hovedfærdselsårer og ikke 
gennem boligområderne.
Umiddelbart vurderes at gående 
og cyklister kan komme til områ-
det via det eksisterende stisystem 
gennem boligområdet Admiralpar-
ken, som ligger umiddelbart nord 
for området. Denne vej er der 
små 800 m til Jersie station via 
stisystem. 

Vurdering af behov for ny-
byggeri eller omdannelse 
til butiksformål
Antallet af butikker er i perioden 
1998-2010 steget med 14 butik-
ker i Solrød Bymidte og 2 butikker 
i Havdrup Bymidte. Omvendt er 
antallet af butikker faldet udenfor 
centerstrukturen (10 færre butik-
ker). Antallet af dagligvarebutik-
ker er stort set uforandret, men 
der er kommet 5 nye udvalgsva-
rebutikker til.

Der bor knapt 21.000 indbyg-
gere i kommunen, og det samlede 
befolkningstal forventes at ligge 
meget stabilt i perioden frem mod 
2017. Der er dog forskel i be-
folkningsudviklingen i de enkelte 
skoledistrikter – Uglegårdsskolens 
distrikt forventes at falde ca. 5 % 
frem mod 2017, mens folketallet 
er stabilt i Havdrup  skoledistrikt 
og stigende i Munkekærsskolens 
distrikt. 

Handelsbalance og forbrug
Både den gennemsnitlige hus-
standsindkomst samt husstands-
størrelse ligger en del over lands-
gennemsnittet. Og det samlede 
dagligvareforbrug i kommunen 
forventes at stige med yderligere 
2 % fra 2011 og frem til 2017.

Ser vi på handelsbalancen i kom-
munen, viser tallene fra detailhan-
delsanalysen fra 2011, at Solrød 
Kommune holder en stor del af 
deres dagligvarehandel hjemme, 
men en væsentlig del af kommu-
nens borgeres udvalgsvareforbrug 
dækkes ved køb udenfor kom-
munen (se tabel 2.2.5 på næste 
side).

I forhold til den senest opgjorte 
handelsbalance (fra 1997) har 
Solrød Kommune øget sin position 
både på dagligvarer og udvalgs-
varer. Antallet af butikker er især 
steget i Solrød Center.

Handelsbalancen indikerer, at 
Solrød Bymidte ligger mellem 2 
noget større konkurrenter (Køge 
Bymidte og Waves i Hundige).

Behov for butiksareal
Sammenholdes at både detail-
handelsarealet og omsætningen 
er stigende i kommunen med det, 
at der fortsat er potentiale for 
yderligere omsætning i forhold til 
forbruget i kommunen, ses at der 
fortsat er grobund for at etablere 
yderligere detailhandel i kommu-
nen. 

Ifølge detailhandelsanalysen fra 
2011 vil der stadig være behov for 
nyt butiksareal i de rigtige belig-
genheder på trods af, at andre 
salgsformer (fx e-handel) vinder 
frem, og der er indført øgede 
åbningstider m.m. Her vurderes, 
at det totale forbrug af varer, som 
omsættes gennem detailhandelen, 
at være relativt svagt stigende 
i løbet af de næste 8-10 år (i 
2011).

2.2. Redegørelse for detailhandel

5  Ifølge landsplandirektivet ”Fingerplan 2007”. 
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I takt med at Trylleskov Strand og 
Havdrup Vest udbygges, vurderes 
behovet for nybyggeri og omdan-
nelse til butiksformål at ville stige.

Behovet for nybyggeri eller 
omdannelse til butiksformål er 
vurderet og opsummeret i tabel 
2.2.6, bl.a. ud fra detailhandels-

analysen fra 2011. Behovet skal 
ses som et udtryk for den maksi-
male restrummelighed til nybyg-
geri og omdannelse til butiksfor-
mål i kommunen. Det vil sige, 
at rammerne for nybyggeri og 
omdannelse til detailhandel tager 
højde for de resterende byggemu-
ligheder i de gældende lokalpla-

ner. De maksimale rummeligheder 
for kommunens centre er overført 
uændret fra sidste kommuneplan.
Vurderingen skal endvidere ses i 
sammenhæng med, at den stats-
lige detailhandelsplanlægning læg-
ger vægt på at fremme byomdan-
nelse frem for inddragelse af nye 
byarealer. Dette er i god overens-
stemmelse med detailhandelsplan-
lægningen i Solrød Kommune.

Bymidten Solrød Center
Solrød Bymidte fungerer fortsat 
som kommunens primære center, 
der udover at tjene Solrød Strand 
og opland, også tjener resten af 
kommunen.

I den kommende planperiode for-
ventes foreløbigt to nye lokalpla-
ner med mulighed for detailhandel 
udarbejdet for en del af bymidten. 
Den ene for stationspladsen (med 
mulighed for et varehus, hvis der 
udvises interesse herfor) og den 
anden for Solrød Centers nordøst-
lige hjørne (med mulighed for de-
tailhandel kombineret med boliger 
og erhverv).

Rummelighed i Solrød
Bymidte
I detailhandelsanalysen fra 2011 
vurderes det eksisterende brut-
toetageareal til butiksformål i 
Solrød Bymidte at udgøre 12.100 
m2. Hertil kommer en forventet 
udvidelse af Netto på 250 m2.

Restrummeligheden på 8.550 m2

fordeles på henholdsvis 7.550 m2

i Solrød Center øst og vest, samt 
1.000 m2 for Solrød Bymidte langs 
Strandvejen.
Ud af de 8.550 m2 i Solrød Center 
øst og vest forventes 3.500 m2 at 
skulle gå til opførelsen af et vare-
hus (med dagligvarer og nonfood) 
på stationspladsen samt ca. 1.500 
m2 butiksareal i Solrød Centers 
nordøstlige hjørne.

Således ser regnskabet ud som 
vist i tabel 2.2.7 (hvor de 1.500 
m2 indgår i de resterende 4.050 
m2).

Tabel 2.2.5: Forholdet (%) mel-
lem omsætning og forbrug i Sol-
rød Kommune i 1997 og i 2009. 
Kilde: Detailhandelsanalysen 
2011, side 46.

Tabel 2.2.6: Behov for nybyggeri 
eller omdannelse af eksisterende 
bebyggelse til butiksformål. Tal-
lene er inklusive kendte udvidel-
ser i 2012.

Tabel 2.2.7: Restrumme-
lighed til butiksformål i Solrød 
Bymidte.

Beklæd-
ning 

Boligud-
styr

Øvrige 
ud-
valgs-
varer 

1997 36 16 38 

2009 45 17 48 

8.550 / 9.550 
2.038 
2.109 
3.000 
4.000 

250

Brutto-
areal m2
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Bymidten Havdrup Center
Havdrup Bymidte fungerer umid-
delbart som center for Havdrup 
by og opland. Udbygningen af 
den nye bydel Havdrup Vest vil 
understøtte kundeunderlaget for 
centeret.

Langs Hovedgaden kan der inden 
for bymidten fortættes, så om-
rådets karakter som bykerne 
styrkes. Dette skal dog ske med 
hensyntagen til, at stationsbymil-
jøet langs hovedgaden er udpeget 
som bevaringsværdigt kulturmiljø. 
Dvs. at til- og ombygninger skal 
ske i en stil og et materialevalg, 
som harmonerer med den lokale 
byggeskik.

I forbindelse med Planstrategi 
2011  besluttede Byrådet at ville 
arbejde for at styrke Havdrup By-
midte, så den inviterer til længere 
ophold i bymidten.

Rummelighed i Havdrup 
Bymidte
I detailhandelsanalysen fra 2011 
vurderes det eksisterende brut-
toetageareal til butiksformål i 
Havdrup Bymidte at udgøre 4.000 
m2. Super Brugsen forventer at 
udvide, men størrelsen er endnu 
ikke kendt (og arealet kan derfor 
ikke medregnes).

Således ser regnskabet ud som i 
tabel 2.2.8.

2.2. Redegørelse for detailhandel

Tabel 2.2.9: Restrummelighed til 
butiksformål i Jersie lokalcenter.

Center omfatter også en del af 

Tabel 2.2.8: Restrummelighed til 

Lokalcenteret Jersie Cen-
ter
Jersie Center fungerer fortsat 
som lokalcenter for Jersie Strand 
området. 

Rummelighed i Jersie 
Center
Siden sidste kommuneplan er Aldi 
blevet udvidet med 275 m2. Der-
for reduceres restrummeligheden 
tilsvarende i forhold til sidste kom-
muneplan, som vist i tabel 2.2.9.

7.000 
4.000 
3.000 

3.000
891

2.109

Lokalcenter i Trylleskov 
Strand
Rammelokalplan 603.2 for den 
nye bydel Trylleskov Strand er 
vedtaget i august 2007. Her 
er delområde D er udpeget til 
detailhandel m.m., men det er et 
krav, at der tilvejebringes en sup-
plerende lokalplan med bindende 
bestemmelser, inden området kan 
udnyttes. 

Hvor et lokalcenter tidligere gav 
mulighed for op til 1.500 m2 brut-
toetageareal til detailhandel, er 
muligheden nu øget til op til 3.000 
m2 ifølge planloven.
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I juni 2011 blev lokalplan 603.4 
for Daginstitution og butikker i 
Trylleskov Strand vedtaget. Med 
denne lokalplan blev der udlagt et 
areal på 1.500 m2 til butiksformål. 
Samtidig blev afgrænsningen af 
det kommende lokalcenter fast-
lagt. Denne afgrænsning overføres 
nu til kommuneplanen ved denne 
revision.

Lokalcentret er endnu ikke bygget 
og restrummeligheden udgøres 
af den fulde ramme for området. 
Centret forventes at skulle funge-
re som lokalcenter for Trylleskov 
Strand området.

Enkeltstående butikker, 
stadepladser m.m.
Der kun må maksimalt indrettes 
250 m2 detailhandel i kommunens 
landsbyer. De enkelte butiksen-
heder skal dog som minimum 
have en indbyrdes afstand på 500 
meter for at blive betragtet som 
enkeltstående butikker.

Under ”Byggeri og anlæg i det 
åbne land”, afsnit 3.11 i tema-
hæftet om det åbne land, fremgår 
retningslinjerne for placering af 
gårdbutikker i landzone.

Ved Østre Strandvej og i Jersie 
Strandpark kan der fortsat være 
strandkiosker. Endvidere kan der 
placeres kiosk ved Trylleskoven 
efter nærmere godkendelse fra 
fredningsmyndigheden. Stadeplad-
ser kan kun placeres, hvor kom-
muneplanen tillader detailhandel. 

Figur 2.2.9: Jersie Center fun-
gerer som lokalcenter for Jersie 
Strand området.

Figur 2.2.10: Der er mulighed 
for at indrette én dagligvarebu-

Landsby.


