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Bilag 1: Branchefortegnelse detailhandel

Udvidelse af aflastningsområdet
Holbæk Megacenter

Redegørelse
Institut for Center-Planlægning (ICP) er blevet bedt om at opfylde
redegørelseskravene i forbindelse med en udvidelse af den samlede ramme i
forhold til gældende kommuneplan til detailhandel i aflastningsområdet
Holbæk Megacenter. Aflastningsområdet er i nedenstående nævnt som
Holbæk Megacenter.
ICP har fulgt redegørelseskravene ved udlæg og udvidelse af aflastningsområder i Erhvervsstyrelsens ”Vejledning om detailhandelsplanlægning”, september 2017.
Ifølge vejledningen skal redegørelsen indeholde:
−

Vurderinger af kundegrundlag og opland

−

Vurdering af aflastningsområdets effekter på butiksforsyningen

−

Vurdering af aflastningsområdets betydning for konkurrencen i relation til vareudvalg og priser

Der er i forbindelse med nærværende redegørelse udarbejdet en detailhandelsanalyse for Holbæk kommune i sommeren 2019. Vurderingerne
for Holbæk kommune er foretaget på baggrund af denne analyse fra
2019.
I oplandet udenfor Holbæk kommune og i influensområdet er foretaget
en rekognoscering af detailhandelen med udgangspunkt i de senest
gennemførte detailhandelsanalyser. Her er antallet af butikker registreret, ligesom omsætning og bruttoareal er vurderet i de relevante brancher boligudstyr og øvrige udvalgsvarer.
I Slagelse kommune har ICP udarbejdet en detailhandelsanalyse i 2018, i
Odsherred kommune har ICP udarbejdet en detailhandelsanalyse i 2016.
I Kalundborg, Lejre, Roskilde og Frederikssund har ICP foretaget en rekognoscering af relevante udbudspunkter inden for udvalgsvarer.
Befolkningsudviklingen er beskrevet og forbrugsberegningerne er udført
på baggrund af ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt befolkningsprognoserne fra Holbæk kommune samt
Danmarks Statistik.

Nygade, Holbæk bymidte
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Frejavej, Holbæk Megacenter

Sammenfatning
Holbæk bymidte skal fortsat være det største udbudspunkt i Nordvestsjælland med et attraktivt byliv og et varieret butiksudbud. Aflastningsområdet
Holbæk Megacenter skal derimod indeholde de store udvalgsvarebutikker,
som ikke naturligt kan indpasses i en bymidte.
Den maksimale ramme til detailhandel Holbæk Megacenter i gældende
kommuneplan er 106.000 m2. Det giver mulighed for udbygning med yderligere 15.000 m2 store udvalgsvarebutikker og særlig pladskrævende butikker.
I 0-alternativet forudsættes gældende mulighed udnyttet til etablering af
nye butikker på 15.000 m2 i 2029.
Udbygningen med 15.000 m2 nye butikker i Holbæk Megacenter inden for
den gældende kommuneplanramme i 0-alternativet vurderes at få betydning
for den øvrige detailhandel i oplandet og influensområdet. Det forventes, at
enkelte butikker i Holbæk Megacenter i øvrigt og Holbæk by i øvrigt vil flytte
til en bedre placering i udvidelsen af Holbæk Megacenter.
For at fremtidssikre aflastningsområdet bedst muligt og for at skabe mere
tyngde i butiksudbuddet i Holbæk Megacenter, redegøres for en yderligere
udvidelse af den maksimale ramme til detailhandel på op til 17.500 m2. Der
redegøres for et nybyggeri med henholdsvis 24.200 m2 i Alternativ B eller
32.500 m2 i Alternativ A med mulighed for etablering af en dagligvarebutik
på op til 1.500 m2.
Udbygningen af Holbæk Megacenter vil alene indeholde store udvalgsvarebutikker med en minimumsstørrelse på henholdsvis 800 m2 i 0-alternativet
og 500 m2 i Alternativ B og Alternativ A. Udbygningen vil være enkeltstående
butikker, og vil ikke indeholde et overdækket, traditionelt shoppingcenter
som f.eks. Næstved Storcenter.
Det vurderes, at udvidelsen af aflastningsområdet tidligst vil kunne være
etableret i 2022-23.
En udvidelse af Holbæk Megacenter vil i begge alternativer overordnet set
styrke detailhandelsudbuddet i Holbæk kommune og vil forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne i markedsområdet.
Det forventes, at e-handel fortsat vil øge sin betydning. I 2018 udgjorde ehandel 22 % af udvalgsvareforbruget i Danmark. Dette forventes at stige til
30 % af forbruget i 2029. Det forventes således, at den generelle omsætning
i de fysiske butikker samlet set falder i hele Danmark på grund af den stigen5

Redegørelse
de e-handel på omkring 8 % i perioden 2018 til 2029. Dette vil få betydning
for både antal butikker og bylivet i Danmark generelt såvel som i Holbæk.
Samlet set forventes Holbæk by dog at øge sin attraktivitet og position i
markedsområdet og øge regionaliteten. Flere forbrugere fra oplandet forventes at benytte Holbæk by som indkøbssted på bekostning af Slagelse og
Roskilde. Handelsbalancen for udvalgsvarer for Holbæk kommune forventes
at stige fra 101 % i 0-alternativet i 2029 til 104 % i Alternativ B eller 107 % i
Alternativ A, jf. figur 1.1.
Figur 1.1 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Holbæk kommune
2018 og 2029 ved etablering af Alternativ B og A samt i 0-alternativet
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Udbygningen af Holbæk Megacenter forventes at opnå en omsætning for
udvalgsvarer på 289 mio. kr. i 2029, hvis den etableres indenfor gældende
kommuneplanramme på 15.000 m2 (0-alternativ). Hvis udbygningen og udvidelsen derimod etableres på i alt 24.200 m2 (Alternativ B) forventes udvalgsvareomsætningen at være 407 mio. kr. I Alternativ A, hvor der etableres
en udbygning og udvidelse på 32.500 m2, forventes udvalgsvareomsætningen at være 536 mio. kr. i 2029.
Samlet set vurderer ICP, at Holbæk by vil få en øget udvalgsvareomsætning
på 64 mio. kr. svarende til en stigning på 3 % i forhold til 0-alternativet, hvis
Alternativ B realiseres. Alternativ A vil tilsvarende give en øget udvalgsvareomsætning på 144 mio. kr. svarende til en stigning på 6 %.
I Holbæk Megacenter i øvrigt forventes de eksisterende butikker i Alternativ B at miste 30 mio. kr. svarende til et fald på 2 % i forhold til 0alternativet. I Alternativ A vurderes udvalgsvareomsætningen at falde 67
mio. kr. svarende til et fald på 6 %. Det forventes, at enkelte butikker vil
flytte til en bedre placering i nybyggeriet. Det kan ikke udelukkes, at enkelte butikker i Holbæk Megacenter bliver lukningstruede.
ICP vurderer, at den eksisterende detailhandel i Holbæk bymidte i Alternativ B vil miste 2 % af udvalgsvareomsætningen, svarende til 14 mio. kr. i
forhold til 0-alternativet. I Alternativ A vurderes Holbæk bymidte at miste 3
6
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% af udvalgsvareomsætningen i forhold til 0-alternativet, hvor mulighederne inden for gældende kommuneplan udnyttes til etablering af 15.000 m2.
I oplandet i øvrigt uden for Holbæk kommune vurderes udvalgsvareomsætningen at falde 17 mio. kr. i Alternativ B og 35 mio. kr. i Alternativ A i forhold
til 0-alternativet. Det forventes ikke at medføre lukningstruede butikker i oplandet i øvrigt.
I influensområdet vurderes udvalgsvareomsætningen at falde 34 mio. kr. i
Alternativ B og 83 mio. kr. i Alternativ A.
Tabel 1.1 Sammenfattende konsekvensvurdering ved udvidelse af aflastningsområde
Holbæk Megacenter – Alternativ B

På kort sigt

Hensyn

(Horisontår 2029)

Styrket konkurrence til fordel for forbrugerne

Dagligvarer: Uvæsentlig
Udvalgsvarer: Uvæsentlig

På langt sigt
Nogen betydning på udvalgsvareområdet

Der flyttes 14 mio. kr. fra bu- Risiko for at enkelte
tikkerne i Holbæk bymidte,
butikker lukker i Hol30 mio. kr. fra aflastningsombæk Megacenter
rådet i øvrigt og 2 mio. kr. fra
butikker i Holbæk by i øvrigt
og 17 fra oplandet i øvrigt og
34 mio. kr. fra byer i influensområdet
Påvirkning af byens samlede oplandseffekt i for- Handelsbalancen for udvalgs- Handelsbalancen opvarer i alt i Holbæk by forven- retholdes på et højt
hold til nabokommunerne
tes at stige fra 224 % i 0niveau
alternativet i 2029 til 232 % i
Alternativ B
0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme
Påvirkning af butiksforsyningen i bymidten, de
mindre oplandsbyer og landdistrikter

Tabel 1.2 Sammenfattende konsekvensvurdering ved udvidelse af aflastningsområde
Holbæk Megacenter – Alternativ A

Hensyn
Styrket konkurrence til fordel for forbrugerne

På kort sigt
(Horisontår 2029)
Dagligvarer: Uvæsentlig
Udvalgsvarer: Lille

På langt sigt
Nogen betydning på udvalgsvareområdet

Der flyttes 21 mio. kr. fra bu- Risiko for at enkelte
tikkerne i Holbæk bymidte,
butikker lukker i Hol67 mio. kr. fra aflastningsombæk Megacenter
rådet i øvrigt og 4 mio. kr. fra
butikker i Holbæk by i øvrigt
og 35 fra oplandet i øvrigt og
83 mio. kr. fra byer i influensområdet
Påvirkning af byens samlede oplandseffekt i for- Handelsbalancen for udvalgs- Handelsbalancen opvarer i alt i Holbæk by forven- retholdes på et højt
hold til nabokommunerne
tes at stige fra 224 % i 0niveau
alternativet i 2029 til 241 % i
Alternativ A
0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme
Påvirkning af butiksforsyningen i bymidten, de
mindre oplandsbyer og landdistrikter
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Figur 1.2 Gældende afgrænsning af Holbæk Megacenter og eksisterende butikker

Udvidelse af aflastningsområde Holbæk Megacenter
Holbæk Megacenters nuværende areal til detailhandel udgør 91.000 m2 fordelt på 2 dagligvarebutikker, 31 udvalgsvarebutikker og 11 butikker med
særlig pladskrævende varer, heraf er 2 bilforhandlere.
I den gældende kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune er den maksimale ramme til detailhandel 106.000 m2 i aflastningsområdet Det vil sige, at der
er mulighed for at etablere yderligere 15.000 m2 detailhandel i forhold til de
eksisterende butikker inden for den gældende ramme. Tabel 1.3 viser arealregnskabet for en udbygning og udvidelse af aflastningsområdet Holbæk
Megacenter, mens figur 1.2 viser gældende afgrænsningen af Holbæk Megacenter.
Denne ramme på 15.000 m2 vil blive udnyttet inden 2029 til en koncentration af store udvalgsvarebutikker placeret mellem Omfartsvejen og Holbækmotorvejen. Dette er 0-alternativet i 2029 nedenstående redegørelse.
For at skabe et stærkere Holbæk Megacenter, der kan tilbyde kunderne i oplandet en bedre indkøbsoplevelse og kan matche de øvrige aflastningsområder på Sjælland, ønskes rammen til detailhandel i aflastningsområde Holbæk
Megacenter at blive udvidet med op til yderligere 17.500 m2. Således at den
samlede ramme til detailhandel hæves op til i alt 123.500 m2.
8

Redegørelse
Tabel 1.3 Udvidelse af aflastningsområde Holbæk Megacenter - Arealregnskab
Bruttoareal
m2

Eksisterende butikker i Holbæk Megacenter

91.000

0-alternativ – Nuværende udbygningsmulighed

15.000

Gældende ramme til detailhandel Holbæk Megacenter

106.000

Alternativ B – Udvidelsesmulighed Holbæk Megacenter

9.200

Ny samlet ramme for Holbæk Megacenter

115.200

Alternativ A – Udvidelsesmulighed Holbæk Megacenter

17.500

Ny samlet ramme for Holbæk Megacenter

123.500

I nærværende redegørelse er konsekvenserne for to alternative udvidelser af
aflastningsområdet analyseret. Tabel 1.4 giver et overblik over de mulige alternativer for fremtidens Holbæk Megacenter, hvor 0-alternativet omfatter
en udnyttelse af de resterende 15.000 m2 bruttoareal til detailhandel inden
for den gældende ramme.
Alternativ B indeholder en udvidelse på 9.200 m2 bruttoareal, således at den
nye samlede ramme for Holbæk Megacenter bliver 115.200 m2. Hermed er
en udbygning- og udvidelsesmulighed på i alt 24.200 m2 detailhandel.
Alternativ A indeholder en udvidelse af den gældende ramme på 17.500 m2
til en ny samlet ramme til detailhandel for Holbæk Megacenter på 123.500
m2. I Alternativ A er således en udbygning- og udvidelsesmulighed på i alt
32.500 m2 detailhandel.
Det forudsættes, at den type butikker, der vil etableres i alle alternativer, er
store udvalgsvarebutikker. Det forudsættes primært at være butikker, der
indeholder boligudstyr, øvrige udvalgsvarer eller særlig pladskrævende varer. Det kan for eksempel være radio/tv, hårde hvidevarer, byggemarked,
sport, dyreartikler, køkkener, babyudstyr, møbler og boligtilbehør. Det forudsættes, at butikkerne i udvidelsen af Holbæk Megacenter har en minimumsstørrelse på 500 m2 i Alternativ B og A, mens 0-alternativet i dag tillader en minimumsstørrelse på 800 m2.
Alternativ B og A indeholder begge mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 1.500 m2.
Den ønskede udvidelse af rammen til detailhandel i Holbæk Megacenter vil i
begge alternativer kunne realiseres inden for den gældende centerafgrænsning.
Tabel 1.4 Alternativer for en udbygning og udvidelse af Holbæk Megacenter i m2

0-alternativ
Dagligvarer
Udvalgsvarer – udbygning
Udvalgsvarer – udvidelse
Detailhandel i alt
Type af dagligvarebutik
Type af udvalgsvarebutikker

Alternativ B

Alternativ A
2

1.500 m2

15.000 m2

15.000 m2

15.000 m2

-

7.700 m2

16.000 m2

15.000 m2

24.200 m2

32.500 m2

-

Discountbutik

Discountbutik

Store

Store

-

1.500 m

Minimums butiksstørrelse
800 m2
500 m2
0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme

Store
500 m2
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Bauhaus, Holbæk Megacenter

Vurdering af kundegrundlag og opland
Opland og influensområde
Et udbudspunkts opland er defineret som det område, hvor størstedelen af
forbrugerne vil vælge dette udbudspunkt.
Generelt købes dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, mens forbrugerne er villige til at køre længere for udvalgsvarer.
Det vurderes, at en dagligvarebutik på 1.500 m2 i Alternativ B og A primært
vil tiltrække kunder fra nærområdet. Det vurderes, det primære opland vil
være den vestlige del af Holbæk by, men vil ligeledes tiltrække kunder fra
Holbæk byområde i øvrigt og i mindre grad fra Vipperød og Regstrup.
Oplandet til et udvidet Holbæk Megacenter for udvalgsvarer vurderes at
være Holbæk og Odsherred kommuner samt hovedparten af Kalundborg
kommune, det nordlige Sorø kommune, det østlige Lejre kommune og det
sydligste Frederikssund kommune.
I det samlede opland bor omkring 152.000 personer, mens der samlet set bor
28.500 personer i Holbæk byområde.
Influensområdet er det område, hvor udvidelsen af Holbæk Megacenter vil
få en målbar konsekvens i forhold til udvalgsvareomsætning, idet byerne i
influensområdet delvis har samme oplandsområde som Holbæk Megacenter. Influensområdet til Holbæk Megacenter består af Slagelse bymidte,
Slagelse Aflastningsområde, Roskilde bymidte, Roskilde by i øvrigt, Sorø by,
Ringsted by og de mindre byer Gørlev og Høng, jf. figur 1.3.
Holbæk Megacenter forventes ikke i væsentlig grad at kunne tiltrække forbrugere fra byerne i influensområdet, men vurderes at kunne medvirke til,
at færre kunder besøger Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Gørlev og Høng
på bekostning af flere ture til Holbæk Megacenter.
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Figur 1.3 Opland og influensområde til Holbæk Megacenter for udvalgsvarer

Holbæk Megacenter kan nås inden for 30-45 minutters kørsel fra hovedparten af byerne i oplandet. Mod nord ligger Nykøbing Sj by 33 km (30
min. kørsel) fra Holbæk Megacenter. Mod vest ligger Kalundborg by længst
væk med 42 km (45 min. kørsel). Mod syd ligger Dianalund længst væk
med 31 km (33 min. kørsel), og mod øst ligger Skibby by længst væk med
26 km (28 min. kørsel).
Tabel 1.5 viser den samlede ramme til butiksformål samt kundegrundlaget
i Holbæk by og antal indbyggere i oplandet. Kundegrundlaget til Holbæk
Megacenter på 152.000 indbyggere vurderes at være tilstrækkeligt til et
udvidet aflastningsområde i Holbæk by med yderligere op til 17.500 m2
store udvalgsvarebutikker.
Samlet set vil Holbæk byområde have mulighed for ca. 130.000 m2 detailhandel med udvalgsvarer og særlig pladskrævende varer udenfor bymidten
efter udvidelsen. I Slagelse by er der mulighed for 151.000 m2 udenfor bymidten og i Næstved by er der mulighed for ca. 154.400 m2 detailhandel
med udvalgsvarer og særlig pladskrævende varer udenfor bymidten.
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Tabel 1.5 Størrelse på aflastningsområde Holbæk Megacenter og oplandet
Realiseret
bruttoareal
Samlet ramtil butiksforme til butiksmål i aflastformål
ningsområdet*

Resterende
ramme ift.
gældende
kommuneplan

Nyudlæg

Kundegrundlag (antal
indbyg. i byen)

Opland
(antal indbyg.)**

Holbæk Megacenter Alt. B

115.200 m2

91.000 m2

15.000 m2

9.200 m2

28.500

152.000

Holbæk Megacenter Alt. A

123.500 m2

91.000 m2

15.000 m2

17.500 m2

28.500

152.000

*Bruttoareal til detailhandel incl. butikker med særlig pladskrævende varer
**Primært opland til aflastningsområdet

Den nuværende butiksstruktur
Dagligvarer i Holbæk by
Holbæk by har 59 dagligvarebutikker, heraf ligger 38 butikker i Holbæk bymidte. De største dagligvarebutikker i Holbæk by er varehusene Føtex og
Kvickly samt supermarkedet Meny, som ligger i Holbæk bymidte. Herudover
ligger discountbutikkerne Netto og Aldi ligeledes i bymidten. De øvrige dagligvarebutikker i bymidten er mindre dagligvarespecialbutikker som blomsterhandel, bager, kiosker, materialist, apotek, chokolade og vinbutik. Holbæk bymidte ligger ca. 4 km fra Holbæk Megacenter.
I Holbæk Megacenter ligger discountbutikken Netto og Svinninge Bager.
I den vestlige del af Holbæk by ligger desuden lokalcenter Kalundborgvej
med discountbutikken Rema 1000 to km fra Holbæk Megacenter. Herudover
ligger lokalcentrene Ladegården med Dagli’Brugsen, Marievej med Netto
samt bydelscenter Tåstrup Møllevej med Lidl og Fakta. Disse ligger omkring
3-4 km fra Holbæk Megacenter.
Herudover ligger Dagli’Brugsen Tuse godt 3 km fra Holbæk Megacenter,
mens Vipperød bymidte med Netto, Dagli’Brugsen og en slagter ligger ca. 9
km væk.
Regstrup bymidte, som ligger ca. 6 km væk, indeholder Dagli’Brugsen og en
kiosk.
I Holbæk by i øvrigt ligger i alt 14 dagligvarebutikker, heraf er to Rema 1000
og en Netto discountbutik.

Netto, Holbæk Megacenter
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Nygade, Holbæk

Udvalgsvarer i oplandet og influensområdet
I oplandet i alt til Holbæk Megacenter er 399 udvalgsvarebutikker og særlig
pladskrævende butikker. Det samlede bruttoareal er på ca. 229.700 m2 og
den samlede udvalgsvareomsætning var omkring 2,97 mia. kr. i 2018.
Den største koncentration af store udvalgsvarebutikker ligger allerede i dag i
aflastningsområdet Holbæk Megacenter. Her er i alt 40 butikker med udvalgsvarer og særlig pladskrævende varer samt 2 dagligvarebutikker og 2 bilforhandlere. Her ligger en lang række af kendte kædekoncepter som for eksempel Bauhaus, Biltema, Elgiganten, Power, Idemøbler og BR som tiltrækker kunder fra et stort opland. Det samlede bruttoareal er 78.400 m2 til udvalgsvarer og særlig pladskrævende excl. bilforhandlere. Det gennemsnitlige
bruttoareal på udvalgsvarebutikkerne er knap 2.000 m2, og den samlede
omsætning var 1,19 mia. kr. i 2018.
Holbæk bymidte er det største udbudspunkt for udvalgsvarebutikker i oplandet. Her er foruden et bredt udbud af udvalgsvarebutikker og kundeorienterede servicefunktioner et alsidigt byliv med spisesteder og andre oplevelser. Der er i alt 95 udvalgsvarebutikker i Holbæk bymidte med et samlet
bruttoareal på 29.300 m2. Langt hovedparten af butikkerne i bymidten er
beklædningsbutikker. Beklædningsbutikkerne udgør 46 % af det samlede antal udvalgsvarebutikker i bymidten. Den gennemsnitlige butiksstørrelse for
udvalgsvarebutikker var 310 m2. Den samlede udvalgsvareomsætning var
606 mio. kr. i 2018.
Nykøbing Sj by er den største by i Odsherred kommune og ligger 33 km (30
min.) fra Holbæk Megacenter. Her er i alt 66 udvalgsvare- og særlig pladskrævende butikker heriblandt Stark, JYSK, Jem&Fix og Havemøbelland. Den
gennemsnitlige butikstørrelse i Nykøbing Sj by er ca. 500 m2, men 86 % af
butikkerne i Nykøbing Sj by er mindre end 500 m2. Butikslivet i Nykøbing Sj er
især i sommermånederne præget af tilskuddet fra de store sommerhusområder i nærområdet.
Asnæs by, som ligger 20 km (21 min.) fra Holbæk Megacenter, har 26 udvalgsvarebutikker med en gennemsnitlig butiksstørrelse på 360 m2. Butiksudbuddet i Asnæs by er hovedsageligt til områdets lokalforsyning. Her ligger
blandet andet et vist udbud af tøjbutikker, nogle isenkræmmere, sports- og
outdoor butikker samt en boghandel.
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Kalundborg by ligger 42 km (45 min.) fra Holbæk Megacenter. Her er i alt 61
udvalgsvare- og særlig pladskrævende butikker. I Kalundborg bymidte ligger
et bredt udbud af især beklædningsbutikker, mens de store udvalgsvarebutikker er koncentreret på Stejlhøj i udkanten af byen. Her ligger blandt andet
JYSK, Jem&Fix, Thansen, Punkt 1, Stark og Kalundborg Havecenter. Den gennemsnitlige butiksstørrelse for udvalgsvarebutikker er 260 m2 i Kalundborg
by.

Stejlhøj, Kalundborg

I både Kalundborg, Nykøbing Sj og Asnæs ligger typisk flere butikker inden
for samme branche, det vil sige isenkræmmerne for eksempel er repræsenteret ved enten både kæderne Imerco, Bahne, Kop & Kande og/eller lokale
butikker uden kædesamarbejde.
I det øvrige opland er udbuddet af udvalgsvarebutikker på et mere begrænset niveau og er primært til de enkelte lokalområders forsyning.
Byerne med størst udbud er Jyderup, Dianalund, Kirke Hvalsø og Skibby. Disse byer har hver 10-15 butikker med udvalgsvarer.
I de fleste byer ligger typisk et par byggemarkeder, en enkelt sportsbutik, en
butik med køkkenudstyr/isenkræmmer, en optiker, en butik med boligtekstil
og enkelte møbelbutikker samt mindre forhandlere af hårde hvidevarer og
radio/tv.
I influensområdet har både Roskilde og Slagelse stærke koncentrationer af
store udvalgsvarebutikker. I Roskilde ligger de store udvalgsvarebutikker
koncentreret ved Trekroner og langs Københavnsvej/Industrivej. Her ligger
blandt andet Bauhaus, Elgiganten og Biltema. I Slagelse er de store udvalgsvarebutikker koncentreret på Kina/Japanvej og omkring Idagårdsvej ved
Vestsjællands eneste Bilka hypermarked. I Slagelse ligger blandt andet Biltema, Elgiganten, Daells Bolighus og Ilva.
I Roskilde bymidte og Slagelse bymidter er et alsidigt byliv med et bredt og
dybt udbud af mindre udvalgsvarebutikker. I Roskilde bymidte ligger det
overdækkede shoppingcenter RO’s Torv, mens det overdækkede shoppingcenter Vestsjællandscentret ligger centralt i Slagelse bymidte.
Både Roskilde og Slagelse tiltrækker kunder fra et stort opland. Roskilde ligger ca. 36 km (36 min.) fra Holbæk Megacenter, mens Slagelse ligger omkring 47 km (49 min.) væk.
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Sorø, Ringsted og Frederikssund byer har et vist udbud af store udvalgsvarebutikker, men betjener i høj grad et mere lokalt opland.
Ringsted har et stort udbud af især beklædningsbutikker i Danmarks største
outletcenter Ringsted Outlet, som tiltrækker kunder fra et stort opland.
Gørlev og Høng har et begrænset udbud af store udvalgsvarebutikker, mens
de øvrige mindre byer i både opland og influensområdet alene har et udbud
af dagligvarebutikker.

Forbrug i oplandet
I oplandet til Holbæk Megacenter boede 152.000 personer i 2018, heraf
28.500 personer i Holbæk by. Det samlede befolkningstal i oplandet forventes at stige knap 4 % til 157.500 personer i 2029, mens befolkningstallet i
Holbæk by forventes at stige 14 % til 32.500 personer i 2029.
Forbruget af dagligvarer i Holbæk by var 757 mio. kr. i 2018, hvilket forventes at stige 17 % til 886 mio. kr. i 2029.
Forbruget af udvalgsvarer i det samlede opland jvf. kortet i figur 1.1 var ca.
4,55 mia. kr. i 2018 og forventes at stige med 19 % frem til 2029, hvor det
samlede forbrug vil være ca. 5,41 mia. kr.
Heraf udgjorde forbruget i Holbæk by 727 mio. kr. i 2018, hvilket forventes
at stige til 954 mio. kr. i 2029 svarende til en stigning på 31 %.

Ahlgade, Holbæk
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Vurdering af konsekvenserne af en udvidelse af aflastningsområdet i Holbæk
Nedenstående vurderes konsekvenserne for den eksisterende detailhandel
i oplandet og influensområdet ved udvidelse af aflastningsområdet.
Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2029
for de to scenarier på baggrund af 0-alternativet:
Alternativ B og Alternativ A
Konsekvenserne er både beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer.
0-alternativ
I 0-alternativet udnyttes den eksisterende gældende restramme i Holbæk
Megacenter på 15.000 m2 til udvalgsvarebutikker og særlig pladskrævende
butikker i udbygningen af Holbæk Megacenter med et bruttoareal på mere
end 800 m2. Der er i gældende ramme ikke mulighed for etablering af endnu
en dagligvarebutik.
Alternativ B
I Alternativ B udvides rammen for detailhandel i aflastningsområdet Holbæk
Megacenter med 9.200 m2. Således etableres yderligere i alt 24.200 m2 i
Holbæk Megacenter fordelt med en dagligvarebutik på 1.500 m2 og 22.700
m2 til udvalgsvarebutikker og særlig pladskrævende butikker med et bruttoareal på mere end 500 m2.
Alternativ A
I Alternativ A udvides rammen for detailhandel i aflastningsområdet Holbæk
Megacenter med 17.500 m2. Således etableres yderligere i alt 32.500 m2 i
Holbæk Megacenter fordelt med en dagligvarebutik på 1.500 m2 og 31.000
m2 til udvalgsvarebutikker og særlig pladskrævende butikker med et bruttoareal på mere end 500 m2.
Det forudsættes, at der etableres optimale parkerings, adgangs- og tilkørselsforhold til området, ligesom det forudsættes, at der etableres enkelte
spisesteder og andre kundeorienterede servicefunktioner i nybyggeri i aflastningsområdet.
Udbygningen og udvidelsen af Holbæk Megacenter vil være enkeltstående
butikker, og vil ikke indeholde et overdækket, traditionelt shoppingcenter.
Forudsætninger
Konsekvenserne af de to scenarier vurderes ud fra følgende forudsætninger
om den fremtidige konkurrencesituation i regionen:
-

I Holbæk bymidte er der ikke aktuelle planer om større udvidelse af
detailhandelsarealet.

-

Netto er ved at flytte fra en placering på Jernbanevej til en mere
central placering i Smedelundsgade.
Lidl på Tåstrup Møllevej udvides med 150 m2 til i alt knap 2.000 m2.
I lokalcentret på Kalundborgvej udvides Rema 1000 fra ca. 1.000 m2
til 1.200 m2. Desuden skabes der mulighed for at etablere en dagligvarebutik på 200 m2.

-

I Slagelse er der givet mulighed for at etablere ca. 7.400 m2 udvalgsvarebutikker i umiddelbar tilknytning til Bilka. Butikkerne skal minimum have en størrelse på 800 m2.
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Ligeledes er der i Slagelse givet mulighed for at etablere yderligere
ca. 35.000 m2 udvalgsvaredetailhandel i aflastningsområdet ved Kinavej/Japanvej. Også her skal udvalgsvarebutikkerne have et areal
på minimum 800 m2.
- I Roskilde i Trekroner bymidte syd for banen er den samlede ramme til større udvalgsvarebutikker 15.000 m2. De enkelte udvalgsvarebutikker skal minimum have et bruttoareal på 1.000 m2. Området ligger i forlængelse af Bauhaus, der blev etableret i 2013.
- Inden for de seneste to år er der påbegyndt ca. 12.500 m2 udvalgsvarebutikker i området. Der er tale om butikker som Elgiganten,
Jysk og Thansen, der er åbnet, samt Biltema der åbner senere i
2019. Området er således stort set udbygget, men butikkerne vurderes ikke helt at være indkørt på nuværende tidspunkt.
I Roskilde bymidte syd for Roskilde Station er der pt. et hvilende
projekt, der åbner mulighed for etablering af større udvalgsvarebutikker med i alt ca. 20.000 m2 til større udvalgsvarebutikker.
-

I Lejre Kommune arbejdes der med et mindre projekt for primært
udvalgsvarer i Hvalsø bymidte. Projektet har dog en størrelse, der
ikke afgørende vurderes at ville rykke på de overordnede indkøbsmønstre.

-

I Odsherred er der planer om en udvidelse af et byggemarked i
Hørve til et samlet areal omkring 4.500 m2.

-

I Kalundborg og Frederikssund kommuner er der ikke konkrete
planer om større etableringer og udvidelser inden for udvalgsvarer.

-

I Sorø er der ikke planer om etablering af større udvalgsvarebutikker.

-

I Ringsted er givet mulighed for at udvide Ringsted Outlet med ca.
7.500 m2 udvalgsvareareal, så Ringsted Outlets samlede areal bliver
knap 20.000 m2. Hovedparten af arealet vil blive anvendt til beklædningsbutikker.

- Detailhandelen i markedsområdet i almindelighed tilpasses og udvikles løbende med hensyn til butikkernes størrelse og sortimentssammensætning.
- Motorvejen mod Kalundborg er som minimum forlænget til Knabstrup, men forventes omvendt ikke at være færdig til Kalundborg
inden 2029.
- Befolkningsudviklingen følger den gældende befolkningsprognose
for henholdsvis Holbæk Kommune og Danmarks Statistik.
- Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det potentielle forbrug med en årlig mængdemæssig stigning i forbruget pr. person
frem til 2029 på 0,25 % på dagligvarer og 1,25 % for udvalgsvarer,
hvilket svarer til den gennemsnitlige udvikling i Danmark i de sidste
ca. 30 år. Forbrugsprognosen er beregnet i faste priser.
- Alle omsætningstal er i 2018-priser, så forandringer i omsætningen
frem til 2029 kan tages som udtryk for reelle forandringer.
- Handel med dagligvarer via internettet vurderes at stige relativt behersket frem mod 2029, hvor ca. 6 % af forbruget anvendes ved køb
på nettet. Inden for udvalgsvarer vil e-handelen i højere grad betyde
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en reduktion i den omsætning, der genereres i den traditionelle detailhandel. Det forudsættes, at ca. 30 % af udvalgsvareforbruget
dækkes ved nethandel i 2029.
Metode
Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og viden om de forskellige
udbudspunkters konkurrencemæssige styrker og attraktivitet udarbejdes
på grundlag af de foreliggende oplysninger samt vurderinger og erfaringer
fra lignende analyser et indkøbsmønster for 2018.
I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2029, og der beregnes et niveau for en omsætning i 2029, såfremt arealrammen for udbygning i aflastningsområdet ikke udvides udover den restramme på 15.000
m2, som den gældende kommuneplan giver mulighed for.
Derefter vurderes ændringerne i detailhandelsstrukturen, de konkurrerende projekters indflydelse og den generelle forventning til forbrugernes indkøbsorientering frem til 2029. På denne baggrund fremkommer omsætningen i de relevante områder i 0-alternativet.
Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj
grad udvidelsen af aflastningsområdet Holbæk Megacenter med henholdsvis 9.200 m2 eller 17.500 m2 vil øge attraktiviteten og påvirke dette indkøbsmønster og omsætningen i oplandet og influensområdet.
Omsætningen i de forskellige alternativer er vurderet med udgangspunkt i
ICP’s kendskab til konkrete omsætningstal i en lang række butikker indhentet
i forbindelse med udarbejdelse af detailhandelsanalyser over hele landet.
Herudover indgår vurderinger af omsætningernes størrelse i de enkelte butikker på baggrund af den nuværende og fremtidige konkurrencesituation.
Konsekvenser - Dagligvarer
Mens forbrugerne er villige til at køre langt for et bredt og dybt udbud af
udvalgsvarer, bliver dagligvarer ofte købt så tæt på bopælen som muligt.
Det er ofte kun hypermarkeder som Bilka og i nogle tilfælde varehuse som
Kvickly og Føtex, der har regional effekt.
På trods af at udvalgsvarebutikkerne i Holbæk Megacenter tiltrækker kunder fra et stort regionalt opland vurderes etableringen af en dagligvarebutik på 1.500 m2 ikke at få målbare effekt på hele oplandet til Holbæk Megacenter.
Derfor er den forventede udvikling i dagligvareomsætningen vist for Holbæk by og de områder af Holbæk kommune, hvor der vurderes at være en
målbar effekt. Dagligvarekøbene fra de regionale kunder vil primært have
karakter af suppleringskøb.
Tabel 1.6 samt figur 1.4 viser den forventede udvikling i omsætningen af
dagligvarer i Holbæk kommune med særlig fokus på de øvrige centerområder i Holbæk by fra 2018 til 2029 med og uden etableringen af en dagligvarebutik i Holbæk Megacenter.
Nedenstående vurderes konsekvenserne for dagligvareomsætningen, hvis
der ikke etableres yderligere dagligvarebutikker i aflastningsområdet, men
kun 15.000 m2 udvalgsvarer (0-alternativet) eller hvis der etableres en dagligvarebutik på 1.500 m2 som beskrevet i både Alternativ B og Alternativ A.
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Der vurderes ikke at være væsentlig forskel i konsekvenserne for den eksisterende dagligvareomsætning, hvorvidt Alternativ B eller Alternativ A
etableres, da der i begge i tilfælde etableres den samme størrelse og type
af dagligvarebutik. Derfor er konsekvenserne nedenfor betegnet som Alternativ B eller A.
De fremtidige omsætninger i 2029 er udtryk for et omsætningsniveau og
skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2018 priser.
Tabel 1.6 Forventet udvikling i omsætningen af dagligvarer i opland og influensområde i 2018 samt 2029 (mio. kr. incl. moms)
Konsekvens
Omsætning Omsætning
Bruttoareal OmsætAlt. B eller
2029
2029
2018
ning 2018
A***
m2

Udvidelse Holbæk Megacenter

0-alternativ
mio. kr.

mio. kr.

Alt. B eller A
mio. kr.

mio. kr.

-

-

-

52

+52

Holbæk Megacenter iø.

1.600

*

*

*

-13

Aflastningsområde i alt

1.600

*

*

*

+39

19.400

514

557

553

-4

513**

555**

527**

Holbæk bymidte
Holbæk by Vest

1)

5.600

-11

Holbæk by Øst

5.300

Holbæk by i alt

32.000

1.027

1.112

1.132

+20

4.300

108

108

105

-3

Holbæk kom. iø.

35.000

883

885

879

-6

Holbæk kom. i alt

66.000

2.018

2.105

2.116

+11

Tuse, Vipperød, Regstrup

Opland i ø.

-4

*
*
*
*
-11
0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme
* Kan ikke oplyses pga. anonymitetshensyn
** Inkl. Holbæk Megacenter
*** Forskellen i omsætningen i Alternativ B eller A ift. 0-alternativ
1) Holbæk by Vest består af lokalcentrene Kalundborgvej, Ladegården, Marievej
samt bydelscenter Tåstrup Møllevej

Tabel 1.6 viser eksempelvis, at dagligvareomsætningen i 2018 i Holbæk
bymidte var 514 mio. kr. Hvis aflastningsområdet ikke udvides yderligere
og der ikke etableres en dagligvarebutik (0-alternativet), forventes omsætningen i Holbæk bymidte at stige til 557 mio. kr. i 2029.
Hvis Alternativ B eller Alternativ A etableres med en dagligvarebutik på
1.500 m2 i udvidelsen af Holbæk Megacenter, forventes omsætningen i de
eksisterende butikker i Holbæk bymidte at være 553 mio. kr. i 2029. Det vil
sige, at omsætningen vil falde 4 mio. kr. svarende til et fald på knap 1 % i
forhold til 0-alternativet, hvor der ikke etableres en dagligvarebutik i udvidelsen af Holbæk Megacenter.
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Rema 1000, Holbæk

Figur 1.4 Forventet udvikling i dagligvareomsætningen Alternativ B eller A i 2029 i
forhold til 0-alternativ (mio. kr. inkl. moms i 2018-priser)

Udvidelse Holbæk Megacenter

52

Holbæk Megacenter

-13

Holbæk bymidte

-4
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-11
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-4
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-3

Holbæk kom iø.

-6

Udenfor

-11

-20

-10

-
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30
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Mio. kr.

0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme
* Holbæk by Vest indeholder lokalcentrene Kalundborgvej, Ladegården, Marievej
samt bydelscenter Tåstrup Møllevej
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Det vurderes, at en dagligvarebutik på 1.500 m2 i udvidelsen af Holbæk Megacenter vil kunne opnå en dagligvareomsætning på 52 mio. kr. i 2029.
Etableringen af en dagligvarebutik centralt med de store udvalgsvarebutikker i udvidelsen vil betyde, at den eksisterende Netto dagligvarebutik som
ligger i en soloplacering uden kontakt til de øvrige butikker vil miste en del af
omsætningen, især fra de suppleringskøb de regionale kunder foretager. Det
vurderes, at dagligvareomsætningen i Holbæk Megacenter vil falde 13 mio.
kr. i forhold til 0-alternativet.
Dagligvareudbuddet i Holbæk bymidte vurderes ikke i væsentligt omfang at
miste omsætning til Holbæk Megacenter, hvis der etableres en dagligvarebutik på 1.500 m2. Det vurderes, Holbæk bymidte vil miste 4 mio. kr. svarende til et fald på knap 1 % i forhold til 0-alternativet, hvor der ikke etableres
en yderligere dagligvarebutik.
Dagligvarebutikken i udvidelsen af Holbæk Megacenter vil i højere grad blive
tilvalgt af de forbrugere, der bor tættest på aflastningsområdet på bekostning af de øvrige dagligvarebutikker i den vestlige del af Holbæk by, som
vurderes at miste 11 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Især lokalcenter Kalundborgvej med Rema 1000, som kun ligger 2 km fra aflastningsområdet
vurderes at miste knap 10 % af dagligvareomsætningen i forhold til 0alternativet. De øvrige dagligvarebutikker i den vestlige del af Holbæk by
som Fakta, Lidl på Tåstrup Møllevej, Netto på Marievej og Dagli’Brugsen i
Ladegården vurderes at miste 4-6 % af omsætningen.
Dagligvarebutikkerne i den østlige del af Holbæk by vurderes at miste 4 mio.
kr. svarende til et omsætningsfald på 2 % i forhold til 0-alternativet.
Ligeledes vurderes Vipperød og Regstrup byer samt Tuse lokalcenter at miste i alt ca. 3 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.
På trods af en øget konkurrence i Holbæk by vil både Vipperød, Regstrup og
Dagli’Brugsen i Tuse fortsat være det lokalt indkøbssted for forbrugerne.
På trods af omsætningsnedgangen i de eksisterende dagligvarebutikker i oplandet vurderes etableringen ikke at betyde lukningstruede butikker.

Nygade, Holbæk
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Konsekvenser - Udvalgsvarer
Forbrugerne vil også i fremtiden være villige til at køre langt efter et bredt
og dybt udbud af butikker og varer. Udvalgsvaredetailhandelen vil fortsat
koncentrere sig i færre, men stærkere udbudspunkter. Herudover forventes e-handelen fortsat at påvirke konkurrencesituationen og ikke mindst
have indflydelse på placeringen af den fysiske detailhandel.
Nedenstående tabel 1.7 samt figur 1.5 viser den forventede udvikling i omsætningen af udvalgsvarer i oplandet og influensområdet fra 2018 til 2029 i
0-alternativet samt de to alternativ udvidelser af aflastningsområdet Holbæk Megacenter.
De fremtidige omsætninger i 2029 er udtryk for et omsætningsniveau og
skal ikke opfattes som præcise tal. Alle tal er i 2018 priser.
Tabel 1.7 Forventet udvikling i omsætningen af udvalgsvarer i opland og influensområde i 2018 samt 2029 (mio. kr. incl. moms)

Bruttoareal
2018

Udvidelse Holbæk Megacenter

Omsætning 2018

Omsætning
2029
0-alternativ
(udbygning)

Omsætning
2029
Alt. B
(udvidelse)

Omsætning
2029
Alt. A
(udvidelse)

Konsekvens
Alt. B**

Konsekvens
Alt. A**

+118

+247

-

-

289

407

536

Holbæk Megacenter iø.

78.400

1.199

1.203

1.173

1.136

-30

-67

Aflastningsområde i alt

78.400

1.199

1.492

1.580

1.672

+88

+180

Holbæk bymidte

29.300

606

631

617

610

-14

-21

7.900

40

17

15

13

-2

-4

115.600

1.845

2.140

2.212

2.295

+72

+155

96

79

76

73

-2

-3

-1

-3

Holbæk by iø.
Holbæk by i alt
Jyderup by

4.400

Tølløse by

2.000

Holbæk kom. iø.

13.400

65

25

20

20

-5

-5

Holbæk kom. i alt

140.200

2.006

2.244

2.308

2.388

+64

+144

Asnæs by

16.800

165

159

150

149

-9

-10

Nykøbing Sj by

40.600

301

283

281

275

-2

-8

Kalundborg by

15.900

355

323

319

310

-4

-13

50

48

47

47

-1

-1

-

-1

-1

-1

Dianalund by

2.000

Kirke Hvalsø by

4.700

Skibby by

9.500

89

84

83

82

229.700

2.966

3.141

3.188

3.251

+47

+110

Roskilde bymidte

*

*

-

-

-

-6

-10

Roskilde by iø.

*

*

-

-

-

-6

-16

Slagelse bymidte

*

*

-

-

-

-5

-15

Slagelse aflastningomr.

*

*

-

-

-

-11

-32

Ringsted by

*

*

-

-

-

-

-2

Sorø by

*

*

-

-

-

-1

-2

Frederikssund by

*

*

-

-

-

-3

-3

Høng/Gørlev by

*

*

-

-

-

-2

-3

Influensområde i alt

*

*

-

-

-

-34

-83

Opland i alt

I alt

*
*
+13
0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme
* Præcist tal ikke opgjort
** Forskellen i omsætningen i Alternativ B eller 2 ift. 0-alternativet

+27
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Tabel 1.7 viser eksempelvis, at Holbæk bymidte havde en udvalgsvareomsætningen på 606 mio. kr. i 2018. Hvis aflastningsområdet inden for gældende kommuneplanramme udbygges med 15.000 m2 store udvalgsvarebutikker i Holbæk Megacenter (0-alternativet), forventes udvalgsvareomsætningen i Holbæk bymidte at være 631 mio. kr. i 2029.
Hvis aflastningsområdet udvides med 9.200 m2 så der etableres 22.700 m2
store udvalgsvarebutikker i Holbæk Megacenter (Alternativ B), forventes
omsætningen de eksisterende butikker i Holbæk bymidte at være 617 mio.
kr. i 2029. Det vil sige, at omsætningen vil falde 14 mio. kr. svarende til et
fald på 2 % i forhold til 0-alternativet.
Hvis aflastningsområdet udvides med 17.500 m2 således Holbæk Megacenter udvides med 31.000 m2 store udvalgsvarebutikker (Alternativ B), forventes omsætningen de eksisterende butikker i Holbæk bymidte at være
610 mio. kr. i 2029. Det vil sige, at omsætningen vil falde 21 mio. kr. svarende til et fald på 3 % i forhold til 0-alternativet, hvor aflastningsområdet
udvides med de tilladte 15.000 m2.
Figur 1.5 Forventet udvikling i udvalgsvareomsætningen Alternativ B og A i 2029 i
forhold til 0-alternativ (mio. kr. inkl. moms i 2018-priser)
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0-alternativet beskriver mulighed inden for gældende kommuneplanramme
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En styrkelse af detailhandelen i aflastningsområdet Holbæk Megacenter
vurderes at få konsekvenser for den generelle konkurrencesituation, men
da Holbæk Megacenter i forvejen er et af de mest betydende udbudspunkt
i oplandet, forventes konsekvenserne at være marginale for de mindste og
mindre byer. De store udvalgsvarebutikker som kræver et stort opland,
koncentreres i forvejen i Holbæk Megacenter, men omvendt vil et endnu
større udbud i højere grad gøre Holbæk Megacenter til et attraktivt udbudspunkt.
Figur 1.6 viser, hvilke byer der forventes i minimal grad at blive påvirket af
styrkelsen af Holbæk Megacenter. Disse byer har i forvejen et meget begrænset udbud af udvalgsvarer, som primært henvender sig til det lokale
opland og som i forvejen er tilpasset konkurrencesituationen med kort afstand til de større udbudspunkter Holbæk, Slagelse og Roskilde. Disse byer
forventes at miste under 1 mio. kr. i omsætning som følge af udvidelsen af
Holbæk Megacenter.
Figur 1.6 Byer, som ved en udvidelse af aflastningsområde Holbæk Megacenter, vil

miste under 1 mio. kr. i udvalgsvareomsætning i Alternativ B og A
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Udvalgsvarer 2029 – 0-alternativet
Det forventes, at konkurrencesituationen generelt bliver skærpet i fremtiden. Det forventes, at udvalgsvarehandelen vil centrere sig i færre, men
stærkere udbudspunkter. Forbrugerne vil også i fremtiden lægge vægt på, at
der er et stort vareudbud- og/eller butiksudbud i det enkelte udbudspunkt.
Især de større handelsbyer Roskilde, Slagelse, Holbæk og Næstved vil fortsat
kæmpe om at tiltrække forbrugerne på Sjælland. Herudover vil det store udbud i Hovedstadsområdet også have en betydning for konkurrencesituationen. Endelig vil de mindre byer fortsat forsøge at være attraktive udbudspunkter for det lokale opland.
Endvidere forventes en øget internethandel med detailhandelsvarer især i
nogle brancher at kunne mærkes i den fysiske detailhandel. Det er forudsat,
at ca. 30 % af forbruget af udvalgsvarer dækkes ved køb på internettet i
2029. Nogle butikker og brancher vil naturligvis blive ramt hårdere end andre. Det er ICP’s vurdering, at den øgede internethandel vil ramme alle typer
af udvalgsvarebutikker.
Den øgede koncentrationstendens og den øgede e-handel betyder, at de
største udbudspunkter vil blive styrket på bekostning af de mindre udbudspunkter. Det forventes, at selv mellemstore byer i fremtiden vil få vanskeligt
ved at opretholde udvalget af udvalgsvarebutikker. I 0-alternativet forventes
udvalgsvareomsætningen derfor at falde væsentligt i forhold til 2018 i alle
mindre byer i oplandet.
Antallet af udvalgsvarebutikker især i de mindre byer forventes i 0alternativet at falde væsentligt i perioden 2018 til 2029, og de større byer
forventes også at få et generelt fald i antal butikker.
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Ahlgade, Holbæk

Detailhandelen i aflastningsområdet Holbæk Megacenter vil blive styrket i 0alternativet med etableringen af 15.000 m2 store udvalgsvarebutikker fordelt
på 10-12 butikker. Det forventes, at udvalgsvareomsætningen samlet set i
Holbæk Megacenter vil stige med 24 % i perioden 2018 til 2029. Udbygningen af Holbæk Megacenter forventes at opnå en udvalgsvareomsætning på
289 mio. kr., mens øvrige butikker i Holbæk Megacenter forventes at have
nogenlunde den samme omsætning i 2029 som i 2018 på omkring 1,2 mia.
kr. Dette er reelt udtryk for et fald i omsætningen, da forbruget samtidig vil
stige i denne periode. Det forventes, at enkelte eksisterende butikker på
især Stenhusvej vil flytte til udbygningen for at opnå en bedre tilgængelighed, bedre parkeringsforhold og en bedre butiksstørrelse.
I Holbæk bymidte forventes udvalgsvareomsætningen i 2029 at være 631
mio. kr. i 0-alternativet. Holbæk bymidte forventes at afgive omkring 3 % af
udvalgsvareomsætningen til den vedtagende udvidelse af Holbæk Megacenter.
I Holbæk by i øvrigt vurderes enkelte butikker i 0-alternativet enten at flytte
til bedre placeringer i Holbæk Megacenter eller at lukke på grund af forringede driftsvilkår. Udvalgsvareomsætningen forventes at være 17 mio. kr. i 0alternativet, hvilket er 23 mio. lavere end i 2018.
Samlet set forventes udvalgsvareomsætningen i Holbæk by at stige fra 1,85
mia. kr. i 2018 til 2,14 mia. kr. i 2029, hvilket svarer til en stigning på 16 %.
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Udvalgsvarer 2029 – Alternativ B
Hvis aflastningsområdet Holbæk Megacenter udvides med yderligere 9.200
m2, således etableres i alt 22.700 m2 store udvalgsvarebutikker fordelt på i
alt 15-20 butikker i Holbæk Megacenter, vil det få betydning for detailhandelen i oplandet.
Det vurderes, at udvidelsen af Holbæk Megacenter i Alternativ B vil opnå
en omsætning på 407 mio. kr. i 2029. Dette er en omsætningsstigning på
118 mio. kr. (41 %) i forhold til projektet i 0-alternativet.
Det vurderes, at omsætningen i Holbæk Megacenter i øvrigt vil falde godt 2
% svarende til 30 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det vurderes især at blive taget fra butikker inden for samme brancher, og det kan ikke udelukkes,
at enkelte butikker vil lukke eller flytte til bedre, større og mere attraktive
lejemål i udvidelsen.
Butikkerne i Holbæk bymidte forventes at miste 14 mio. kr. i udvalgsvareomsætning i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til en omsætningsnedgang
på 2 % for de eksisterende butikker i bymidten.
ICP vurderer, at konsekvenserne for Holbæk bymidte er relativt begrænsede
og uden betydning for bylivet, da hovedparten af butikkerne i Holbæk bymidte har en anden profil end de store udvalgsvarebutikker i Holbæk Megacenter.
I Holbæk by i øvrigt forventes udvalgsvareomsætningen at falde 2 mio. kr. i
forhold til 0-alternativet. Som tidligere nævnt forventes enkelte store udvalgsvarebutikker allerede i 0-alternativet at flytte til en bedre placering i
Holbæk Megacenter.
Samlet set vurderes Holbæk by i alt at styrke detailhandelen ved udvidelsen
af Holbæk Megacenter med 64 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det svarer
til en omsætningsstigning på 3 % i 2029.
I Alternativ B forventes udvalgsvareomsætningen i Jyderup by og Tølløse by
at falde 1-2 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, hvor Holbæk Megacenter udbygges med 15.000 m2.
I oplandet i øvrigt udenfor Holbæk kommune forventes udvalgsvareomsætningen at falde 2 % i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald på 17 mio.
kr.
Det er primært byer med et vist udbud af store udvalgsvarebutikker, der vil
blive yderligere udfordret af et styrket Holbæk Megacenter. Især Asnæs by,
som har et begrænset udbud af store udvalgsvarebutikker og med kort afstand til Holbæk Megacenter, vil miste omsætning. Asnæs by vurderes at miste 9 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, svarende til et fald på 5 %.
Kalundborg og Nykøbing Sj har et vist udbud af store udvalgsvarebutikker, og
holder en del handel i byen på grund af den relativt lange afstand til både
Holbæk og Slagelse. Et styrket Holbæk Megacenter vil dog få betydning også
for Kalundborg by og Nykøbing Sj by, som forventes at miste omkring 1 % af
omsætningen i forhold til 0-alternativet.
I det øvrige opland forventes de mindre byer Dianalund, Kirke Hvalsø og
Skibby i mindre grad at miste omsætning. Samlet set forventes omsætningen
at falde omkring 1 mio. kr. i hver af byerne.
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Kina/Japanvej, Slagelse

Udvidelsen af Holbæk Megacenter vurderes i højere grad at få betydning for
de andre større udbudspunkter af store udvalgsvarebutikker på Sjælland.
Holbæk vil med udvidelsen kunne tilbyde et bedre alternativ til især Slagelse
og Roskilde.
En udvidelse på 9.200 m2 store udvalgsvarebutikker i Holbæk Megacenter vil
styrke Holbæk som udbudspunkt, men Holbæk vil allerede blive styrket i 0alternativet. Derfor vurderes konsekvenserne at være relativt begrænsede
for udbudspunkterne også i influensområdet Roskilde, Slagelse, Ringsted,
Sorø, Frederikssund samt Gørlev og Høng. Samlet set forventes udvalgsvareomsætningen i influensområdet at falde 34 mio. kr. i forhold til 0alternativet, svarende til et fald på under 1 %.
Forbrugere fra oplandet i Kalundborg området vil i højere grad vil være orienteret mod Holbæk på bekostning af især Slagelse aflastningsområde. Udvidelsen af Holbæk Megacenter med en stærkere koncentration af store udvalgsvarebutikker med gode tilkørselsforhold og parkering vil betyde, at Slagelse aflastningsområde vil miste 11 mio. kr. i Alternativ B i forhold til 0alternativet. Ligeledes vurderes Slagelse bymidte at miste omkring 5 mio. kr.
Det vurderes at være marginalt, når udvalgsvareomsætningen i 2018 var 770
mio. kr.
Ligeledes vurderes forbrugerne i det østlige opland til Holbæk Megacenter i
mindre omfang at orientere sig mod Roskilde, og i højere grad at vælge Holbæk Megacenter til indkøbssted for store udvalgsvarer. Således forventes
Roskilde by i øvrigt, som er storbutiksområdet ved Trekroner og langs Københavnsvej og Industrivej, at miste 6 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Ligeledes forventes Roskilde bymidte at miste 6 mio. kr.
Udvalgsvarer 2029 – Alternativ A
Hvis Holbæk Megacenter i stedet bliver udvidet med yderligere 16.000 m2 til
store udvalgsvarebutikker i forhold til gældende kommuneplan er det muligt
at etablere i alt 31.000 m2 udvalgsvarebutikker i en udvidelse af Holbæk Megacenter.
I Alternativ A vurderes udvidelsen at kunne opnå en samlet udvalgsvareomsætning på 536 mio. kr., hvilket er 247 mio. kr. mere end i 0-alternativet.
Omkring 67 mio. kr. vurderes at blive mistet fra de øvrige butikker i Holbæk
Megacenter, svarende til et fald på 6 %. Det vurderes, at enkelte af de eksi27
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sterende butikker vil flytte til en bedre placering i udvidelsen af Holbæk Megacenter.
I Alternativ A vurderes Holbæk Megacenter i højere grad at tiltrække flere
kunder fra det vestlige opland på bekostning af især Slagelse aflastningsområde. Det vurderes at Slagelse aflastningsområde vil miste 32 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det er dog stadig relativt begrænset i forhold til udvalgsvareomsætningen i 2018 var 750 mio. kr. i Slagelse aflastningsområde.
For forbrugerne i det østlige opland vil de store udvalgsvarebutikker i Roskilde by i øvrigt ligeledes i højere grad blive fravalgt til fordel for Holbæk Megacenter. Således vurderes Roskilde by i øvrigt at miste 16 mio. kr. i forhold til
0-alternativet.
Både Roskilde bymidte og Slagelse bymidte vurderes ikke i nær så høj grad at
miste omsætning, da typen af butikker og oplevelser er en anden end i aflastningsområderne. Men det vurderes indirekte at få betydning for bymidterne, når forbrugerne i Kalundborg området bliver mere orienteret mod
Holbæk vil det smitte negativt af på Slagelse bymidte og positivt på Holbæk
bymidte. Slagelse bymidte vurderes således at miste 15 mio. kr. i forhold til
0-alternativet. Det er dog stadig under 2 % af omsætningen i Slagelse bymidte.
Roskilde bymidte vurderes ligeledes at miste 10 mio. kr. i forhold til 0alternativet. Det er fortsat under 1 % af den samlede omsætning i Roskilde
bymidte.
Alternativ A vurderes ligeledes at have marginalt større konsekvenser for byerne i oplandet. Holbæk bymidte vurderes at miste 21 mio. kr. (3 %) i forhold
til 0-alternativet.
Jyderup og Tølløse byer vurderes at miste omkring 3 mio. kr., mens kommunen i øvrigt vurderes at miste omkring 5 mio. kr. i forhold til 0-alternativet.
Samlet set vurderes Holbæk kommune at blive styrket med en udvidelse af
Holbæk Megacenter i Alternativ A. Den samlede udvalgsvareomsætning i
Holbæk kommune vurderes at øges med 144 mio. kr. i forhold til 0alternativet. Det er en omsætningsstigning på 6 %.

Algade, Roskilde
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Konsekvenser for handelsbalancen
Udvidelsen af aflastningsområdet Holbæk Megacenter kan opsummeres i
den forventede udvikling i handelsbalancen i henholdsvis Holbæk by og
Holbæk kommune i de to forskellige alternativer.
Handelsbalancen er et udtryk for forholdet mellem omsætningen i butikkerne og forbruget af henholdsvis dagligvarer og udvalgsvarer i henholdsvis
Holbæk by og Holbæk kommune.
Dagligvarer

Holbæk by
I 0-alternativet, hvor Holbæk Megacenter alene udbygges med 15.000 m2
store udvalgsvarebutikker, forventes handelsbalancen for dagligvarer i
Holbæk by at falde fra 136 % i 2018 til 126 % i 2029. Dette skyldes primært
den øgede e-handel med dagligvarer.
Hvis Alternativ B eller A realiseres med etablering af en dagligvarebutik i
udvidelsen af Holbæk Megacenter forventes handelsbalancen for dagligvarer at blive øget til 128 % i 2029. Det svarer til en stigning på knap 2 % i
forhold til 0-alternativet.
Figur 1.7 Forventet udvikling i handelsbalancen for dagligvarer i Holbæk by 2018 og
2029 ved etablering af Alternativ B eller A samt i 0-alternativet
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Holbæk kommune
Handelsbalancen for dagligvarer for Holbæk kommune var 107 % i 2018.
Hvis der ikke etableres endnu en dagligvarebutik i 2029 (0-alternativet),
forventes handelsbalancen for dagligvarer i Holbæk kommune at falde 5 %
til 102 % i 2029, jf. figur 1.8.
Handelsbalancen for dagligvarer i Holbæk kommune forventes at være 103
% i 2029 i Alternativ B eller A. Hermed forventes handelsbalancen at blive
øget marginalt fra 102 % i 0-alternativet til 103 % i Alternativ B/A.
Figur 1.8 Forventet udvikling i handelsbalancen for dagligvarer i Holbæk kommune
2018 og 2029 ved etablering af Alternativ B eller A samt i 0-alternativet
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Udvalgsvarer

Holbæk by
Hvis aflastningsområdet Holbæk Megacenter efter gældende kommuneplan udbygges med 15.000 m2 (0-alternativet), forventes handelsbalancen
for udvalgsvarer at falde 12 % fra 254 % i 2018 til 224 % i 2029 i Holbæk
by, jf. figur 1.9.
Omsætningen i Holbæk by stiger i 0-alternativet på grund af etableringen
af de 15.000 m2 store udvalgsvarebutikker i udbygningen af Holbæk Megacenter, men den øgede e-handel betyder, at omsætningen i de fysiske butikker samlet set falder i hele Danmark. Handelsbalancerne i både Holbæk
by og Holbæk kommune ville stige i både 0-alternativet, Alternativ B og A,
hvis tallene blev renset for e-handelsstigningen på 8 %, hvor det forudsættes, at 30 % af forbruget af udvalgsvarer købes på nettet i 2029 mod 22 %
af forbruget i 2018.
Hvis Alternativ B realiseres, vil Holbæk by øge handelsbalancen i 2029 i forhold til 0-alternativet fra 224 % til 232 %, hvilket svarer til en stigning på 3 %.
Hvis Alternativ A realiseres, vil Holbæk by øge handelsbalancen i 2029 i forhold til 0-alternativet fra 224 % til 241 %, svarende til en stigning på 7 %.
Hermed vil Holbæk by i begge alternativer øge sin position som indkøbssted
væsentligt.
Figur 1.9 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Holbæk by 2018 og
2029 ved etablering af Alternativ B og A samt i 0-alternativet
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Holbæk kommune
Handelsbalancen for udvalgsvarer i Holbæk kommune forventes at falde
fra 111 % i 2018 til 101 % i 0-alternativet, hvor aflastningsområdet Holbæk
Megacenter udbygges efter gældende kommuneplan, jf. figur 1.10. Dette
svarer til et fald på godt 9 %.
Handelsbalancen for udvalgsvarer i Holbæk kommune forventes at stige med
3 %, hvis Alternativ B realiseres med en udvidelse på i alt 24.200 m2. Handelsbalancen i Holbæk kommune forventes at stige fra 101 % i 0-alternativet
til 104 % i Alternativ B.
Hvis Alternativ A realiseres på i alt 32.500 m2, vil Holbæk kommune øge handelsbalancen i 2029 fra 101 % i 0-alternativet til 107 % i Alternativ A svarende til en stigning på 6 %.
Figur 1.10 Forventet udvikling i handelsbalancen for udvalgsvarer i Holbæk kommune
2018 og 2029 ved etablering af Alternativ B eller A samt i 0-alternativet
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Vurdering af aflastningsområdets betydning for konkurrencen i relation til vareudvalg og priser
Et af formålene med udlæg og udvidelse af aflastningsområder er at skabe
øget konkurrence i detailhandelen og dermed et større vareudbud og lavere
priser til forbrugerne.
Med udgangspunkt i beregningsmetoden i Vejledningen om detailhandelsplanlægning 1 har ICP foretaget en overordnet vurdering af aflastningsområdets betydning for priskonkurrencen ved etablering af Alternativ B og Alternativ A. Figur 1.11 til 1.13 viser priskonkurrencen for henholdsvis dagligvarer
og udvalgsvarer i Alternativ B og A.
Dagligvarer
Det vurderes, at andelen af den eksisterende omsætning af dagligvarer i oplandet, der vil flytte til aflastningsområdet, udgør knap 2 % i Alternativ B og
A.
Det gennemsnitlige bruttoareal til dagligvarebutikker i oplandet i alt er 620
m2, mens butiksstørrelsen for dagligvarer er 1.500 m2 i Alternativ B og A.
Dermed vil butikken være knap 2,5 gange større end gennemsnitsstørrelsen.
Ifølge modellen til beregning af effekten af et aflastningsområde vurderes
den konkurrencemæssige effekt for dagligvarer at være uvæsentlig i Alternativ B og A. Det vil sige, at den øgede konkurrence ved en udvidelse af aflastningsområdet med en dagligvarebutik i form af lavere priser, bredere vareudbud, højere produktkvalitet, bedre kundeservice eller øget innovation vil
være uvæsentlig for forbrugerne.
Figur 1.11 Data til beregning af effekten af et aflastningsområde for dagligvarer Alternativ B og A
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Udvalgsvarer

Alternativ B
Det vurderes, at andelen af den eksisterende omsætning af udvalgsvarer i
oplandet, der vil flytte til aflastningsområdet, udgør godt 2 % i Alternativ B.
Det gennemsnitlige bruttoareal til butikker i oplandet i alt er 580 m2, mens
den gennemsnitlige butiksstørrelse er 1.300 m2 i Alternativ B. Dermed vil butikkerne være godt 2 gange større i udvidelsen af Holbæk Megacenter.
Ifølge modellen til beregning af effekten af et aflastningsområde vurderes
den konkurrencemæssige effekt at være uvæsentlig i Alternativ B. Det vil sige, at den øgede konkurrence ved en udvidelse af aflastningsområdet i form
af lavere priser, bredere vareudbud, højere produktkvalitet, bedre kundeservice eller øget innovation vil være uvæsentlig i Alternativ B.
Det er ICP’s vurdering, at etablering af yderligere store udvalgsvarebutikker i
Holbæk Megacenter generelt vil styrke detailhandelen i Holbæk og dermed
forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne.
Figur 1.12 Data til beregning af effekten af et aflastningsområde for udvalgsvarer Al-

ternativ B

Anslået konkurrencemæssige
effekt

Data til beregning af effekten af et aflastningsområde for udvalgsvarer
Hvor stor en andel af den eksisterende omsætning i bymidten og
oplandet flyttes ud i aflastningsområdet?
Andel omsætning der flyttes

2,2 %

Hvad forventes forskellen at være på det gennemsnitlige butiksareal i aflastningsområdet sammenlignet med det gennemsnitlige butiksareal i eksisterende butikker i bymidten og oplandet?
Procentvise forskel i gns. butiksareal
Hvad er det gennemsnitlige antal butikker inden for de tilstedeværende brancher i bymidten og oplandet (fx tøj, isenkram etc.)?
Gns. antal butikker pr. branche
Hvor stor en andel af efterspørgslen i kommunen dækkes af ehandel?
Andel af efterspørgslen der er E-handel

Den konkurrencemæssige effekt for forbrugerne anslås at
være:
230 %

Uvæsentlig

6,3

30 %
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Alternativ A
Det vurderes, at andelen af den eksisterende omsætning af udvalgsvarer i
oplandet, der vil flytte til aflastningsområdet, udgør godt 4 % i Alternativ A.
Det gennemsnitlige bruttoareal til butikker i oplandet i alt er 580 m2, mens
den gennemsnitlige butiksstørrelse er 1.600 m2 i Alternativ A. Dermed vil butikkerne i udvidelsen af Holbæk Megacenter være knap 3 gange større i Alternativ A.
Ifølge modellen til beregning af effekten af et aflastningsområde vurderes
den konkurrencemæssige effekt at være lille i Alternativ A. Det vil sige, at
den øgede konkurrence ved en udvidelse af aflastningsområdet i form af lavere priser, bredere vareudbud, højere produktkvalitet, bedre kundeservice
eller øget innovation vil være lille for forbrugerne.
Det er ICP’s vurdering, at etablering af yderligere store udvalgsvarebutikker i
Holbæk Megacenter generelt vil styrke detailhandelen i Holbæk og dermed
forbedre indkøbsforholdene for forbrugerne.
Figur 1.13 Data til beregning af effekten af et aflastningsområde for udvalgsvarer Al-

ternativ A

Anslået konkurrencemæssige
effekt

Data til beregning af effekten af et aflastningsområde for udvalgsvarer
Hvor stor en andel af den eksisterende omsætning i bymidten og
oplandet flyttes ud i aflastningsområdet?
Andel omsætning der flyttes

4,3 %

Hvad forventes forskellen at være på det gennemsnitlige butiksareal i aflastningsområdet sammenlignet med det gennemsnitlige butiksareal i eksisterende butikker i bymidten og oplandet?
Procentvise forskel i gns. butiksareal
Hvad er det gennemsnitlige antal butikker inden for de tilstedeværende brancher i bymidten og oplandet (fx tøj, isenkram etc.)?
Gns. antal butikker pr. branche
Hvor stor en andel af efterspørgslen i kommunen dækkes af ehandel?
Andel af efterspørgslen der er E-handel

Den konkurrencemæssige effekt for forbrugerne anslås at
være:
281 %

Lille

6,3

30 %

Frejavej, Holbæk Megacenter
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Detailhandelen i oplandet og influensområdet
Nedenstående beskrives dagligvare- og udvalgsvaredetailhandelen i oplandet og influensområdet til en udvidelse af aflastningsområdet i Holbæk.
Dagligvareudbuddet beskrives alene for Holbæk Kommune, da en butik
på 1.500 m2 kan vurderes at få målbare konsekvenser for de butikker,
der ligger tættest på.
Inden for udvalgsvarer beskrives udbuddet i hele oplandet- og influensområdet.
ICP har for at beskrive både dagligvare- og udvalgsvareudbuddet dels
gennemført en detailhandelsanalyse i Holbæk kommune, dels taget udgangspunkt i nyligt gennemførte detailhandelsanalyser i oplands- og
influensområdet og har endeligt foretaget en rekognoscering af udvalgsvarebutikkerne i bymidter og storbutiksområder i oplands- og influensområdet.
Figur 2.1 De væsentligste byer og udbudspunkter i oplandet og influensområdet
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Slotscentret, Holbæk

Dagligvarehandelen i Holbæk Kommune
Antallet af dagligvarebutikker og deres samlede bruttoareal i Holbæk
Kommune er vist i nedenstående tabel.
Bruttoarealet er defineret som det samlede areal, der hører til butikken,
hvilket vil sige salgsareal, eventuelle kontorer samt lager- og personalerum.
Tabel 2.1 Antal dagligvarebutikker, deres bruttoareal og gennemsnitlig butiksstørrelse i Holbæk kommune

Afstand til Holbæk
Megacenter (km)
Holbæk Megacenter

Antal
butikker

Bruttoareal
m2

Gennemsnitlig
butiksstørrelse
(m2)

2

1.600

800

Holbæk bymidte

4

37

19.400

520

Lokalcenter Kalundborgvej

2

1

1.000

1.000

Lokalcenter Ladegården

3

1

700

700

Bydelscenter Tåstrup Møllevej

3

2

2.800

1.400

Lokalcenter Marievej

4

1

1.100

1.100

Holbæk by i øvrigt

14

5.300

380

Holbæk by i alt

58

32.000

550

Lokalcenter Tuse

4

1

500

500

Vipperød bymidte og lokalcenter

9

3

2.300

770

Regstrup bymidte

6

2

1.500

750

43

30.200

700

107

66.500

620

Kommunen i øvrigt
Holbæk kommune i alt

I ovenstående tabel 2.1. er vist oplysninger om dagligvarebutikkerne i de
centerområder i Holbæk kommune, der i forbindelse med planlægningen
af en dagligvarebutik på 1.500 m2 i udvidelse af aflastningsområdet, vurderes at blive påvirket mest af denne etablering.
I juli 2019 var 107 dagligvarebutikker i Holbæk kommune.
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I aflastningsområdet ligger i dag Netto og Svinninge Bageri. Desuden har
f.eks. Bauhaus, Biltema og Power et mindre sortiment af konfekturevarer.
Det skal bemærkes, at der er planer om at udvide Rema 1000 i Lokalcenter
Kalundborgvej med ca. 200 m2. Desuden er det planen, at der i lokalcentret i øvrigt kan etableres en dagligvarebutik med et bruttoareal på indtil
200 m2.
I Holbæk bymidte ligger der 37 butikker. De betydeligste dagligvarebutikker i bymidten er Føtex, Kvickly og Meny. Andre store dagligvarebutikker i
bymidten er Netto og Aldi.
Af de mindre dagligvarebutikker kan nævnes blomsterbutikker, konfekturebutikker, kiosker, bager, vinbutikker og andre fødevarespecialbutikker.
Dagligvarebutikkerne i bymidten havde et samlet bruttoareal på
19.400 m2 og en gennemsnitlig størrelse på 520 m2.
Figur 2.2 Større dagligvarebutikker i næroplandet

40

Detailhandelen i oplandet og influensområdet
Udvalgsvarer i oplandet
Udbuddet af udvalgsvarebutikker er vist for relevante centerområder i
Holbæk kommune og for relevante byer i opland- og influensområdet.
Tabel 2.2 Antal udvalgsvarebutikker og særligt pladskrævende butikker (excl. bilforhandlere), deres bruttoareal og gennemsnitlig størrelse
Gennemsnitlig
Bruttoareal
Afstand til Holbæk
Antal
butiksstørrelse
Megacenter (km)
butikker
2
m2
(m )

Holbæk Megacenter

-

40

78.400

1.960

Holbæk bymidte

4

95

29.300

310

Holbæk by i øvrigt

-

9

7.900

880

144

115.600

830

Holbæk by i alt
Jyderup by

24

15

4.400

300

Tølløse by

15

6

2.000

330

-

27

13.400

500

192

140.200

730

Holbæk kommune i øvrigt
Holbæk Kommune i alt
Asnæs by

20

27

16.800

620

Nykøbing Sj. by

33

83

40.600

490

Kalundborg by

43

61

15.900

260

Dianalund by

29

12

2.000

170

Kirke Hvalsø by

20

11

4.700

430

Skibby by

27

13

9.500

730

399

229.700

580

Opland i alt

I aflastningsområdet Holbæk Megacenter er der i alt 40 udvalgsvarebutikker. Hovedparten af butikkerne er store udvalgsvarebutikker og særligt
pladskrævende butikker så som Bauhaus, Biltema, Daells Bolighus, Elgiganten, Power, Harald Nyborg og Idemøbler. Det gennemsnitlige bruttoareal
pr. butik er knap 2.000 m2. Her er i alt syv butikker med et bruttoareal over
3.000 m2, mens 15 butikker har et bruttoareal mellem 1.000 m2 og under
3.000 m2. I alt fem butikker i Holbæk Megacenter har et bruttoareal mellem 800 og 1.000 m2, og 15 butikker har et bruttoareal under 800 m2.
I Holbæk Megacenter er der i alt 78.400 m2 bruttoareal til udvalgsvarebutikker og særlig pladskrævende butikker excl. bilforhandlere. Derudover er
der 11.000 m2 til bilforhandlere.

Holbæk Megacenter
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Ahlgade, Holbæk bymidte

I Holbæk bymidte består butiksudbuddet af et stort udvalg af udvalgsvarebutikker, men ingen butikker med særlig pladskrævende varer. I alt er der
94 butikker med udvalgsvarer, hvilket udgør 71 % af det samlede antal
butikker i bymidten. Af større udvalgsvarebutikker ligger blandt andet
H&M, Lystfiskeren, Tygesen Woman og en række store boligudstyrsbutikker såsom Værsgo, Bahne og Kop & Kande. Den gennemsnitlige butikstørrelse i Holbæk bymidte er knap 310 m2.
I Holbæk by i øvrigt ligger 9 butikker med udvalgsvarer, heraf 3 butikker
med særlig pladskrævende varer. Samlet set er der et bruttoareal på 7.900
m2 til udvalgsvarer og en gennemsnitlig butiksstørrelse på knap 880 m2.
Blandt de største er Holbæk Caravancenter, Holbæk Farvehandel, Flisebutikken og Vestergaard Møbler.
I Jyderup by er der i alt 15 butikker med udvalgsvarer, heraf én enkelt butik
med særlig pladskrævende varer. Samlet set er der et bruttoareal på 4.400
m2 til udvalgsvarer og en gennemsnitlig butiksstørrelse på 300 m2.
I Tølløse by ligger i alt 6 butikker med udvalgsvarer, heraf én enkelt butik
med særlig pladskrævende varer. Samlet set er der et bruttoareal på 2.000
m2 og dermed en gennemsnitlig butiksstørrelse på ca. 330 m2. Foruden
Jem & Fix og en Røde Kors butik er butikkerne i Tølløse forholdsvis små.
I Holbæk kommune i øvrigt ligger 27 butikker med udvalgsvarer, heraf to
butikker med særlig pladskrævende varer. Den gennemsnitlig butiksstørrelse på knap 500 m2.

Møblér, Mørkøv
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I oplandet udenfor Holbæk kommune finder man byerne Asnæs, Nykøbing
Sjælland, Kalundborg, Dianalund, Kirke Hvalsø og Skibby, som byder på et
vist niveau af udvalgsvarer.
I Odsherred kommune ligger byerne Nykøbing Sj og Asnæs, heraf er Nykøbing Sjælland by er det største udbudspunkt.
I Nykøbing Sj ligger i alt 83 butikker med udvalgsvarer og særlig pladskrævende varer med et samlet bruttoareal på 40.600 m2. Af større udvalgsvarebutikker ligger blandt andet Stark, Havemøbelland, JYSK og Jem&Fix,
som ligger ved storbutiksområdet ved Vesterlyngvej og Siriusvej.
I Nykøbing Sjælland bymidte er udvalgsvarebutikkerne mindre. Den gennemsnitlige butikstørrelse i Nykøbing Sjælland by er knap 500 m2, men 86
% af butikkerne i Nykøbing Sjælland by er mindre end 500 m2.

Damborg Havemøbler, Nykøbing Sj

Asnæs by har i alt 27 butikker med udvalgsvarer med en gennemsnitlig
butikstørrelse på 620 m2. Butikkerne ligger primært koncentreret i Asnæs
Centret. I Asnæs by ligger blandt andet Bechs Herremagasin, Imerco, Outdoorcentret Jagt & Fiskeri, Damborg Isenkram, Kop og Kande samt Bog &
Idé.

Asnæs Centret
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Kordilgade, Kalundborg bymidte

I Kalundborg by er der i alt 61 butikker med udvalgsvarer. I Kalundborg by
ligger butikkerne primært koncentreret i gågaden Kordilgade samt i Elmegade. Her ligger bl.a. XL byg, H&M, Bahne og Boesen Collection. Den gennemsnitlige butiksstørrelse i Kalundborg by er 260 m2.
De store udvalgsvarebutikker ligger koncentreret i storbutiksområdet
Stejlhøj uden for bymidten. Her finder man bl.a. Stark, Kalundborg Havecenter, JYSK og Jem & Fix.
I Sorø kommune ligger Dianalund by i den nordlige del af kommunen. Her
ligger 12 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 2.000 m2. Den
gennemsnitlige butiksstørrelse er ca. 170 m2. Her finder man bl.a. Bog &
Idé, Kop & Kande, Din Tøjmand og Skoringen primært koncentreret i det
overdækkede Dianalund Centret.

Dianalund Centret
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Søtorvet, Kirke Hvalsø

Kirke Hvalsø by ligger i den vestlige del af Lejre Kommune. Her ligger 11
udvalgsvarebutikker primært koncentreret ved Søtorvet. Det samlede
bruttoareal til udvalgsvarer er 4.700 m2 med en gennemsnitlige butiksstørrelse på ca. 430 m2. Den største butik med udvalgsvarer er den særlig
pladskrævende butik Bygma. De øvrige udvalgsvarebutikker har primært et
bruttoareal på 100-200 m2.
I Frederikssund kommune ligger Skibby i den sydlige del af kommunen.
Skibby har 13 udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoareal på 9.500 m2.
Her ligger bl.a. Imerco, Tøjeksperten, Profil Optik og en række genbrugsbutikker. I storbutiksområdet ligger der en XL-Byg og en Jem & Fix. Det gennemsnitlige bruttoareal er ca. 730 m2.

Bymidten, Skibby
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Omsætningen i oplandet
Tal for butikkernes omsætning i Holbæk kommune 2018 er indhentet
ved direkte henvendelse til de enkelte butiksindehavere. Omsætningen
er alene salg ud af den enkelte fysiske butik til private, hvorfor eventuel
e-handel ikke indgår i omsætningen.
Af tabel 2.4 fremgår de indsamlede omsætninger. Af anonymitetshensyn er det ikke muligt at vise omsætningstallene for alle områder i Holbæk kommune.
Disse anonymitetshensyn træder i kraft, hvor der enten er for få butikker
inden for de enkelte branchegrupper eller hvor få butikker har en meget
stor del af omsætningen inden for branchegruppen.
Herudover har ICP foretaget en vurdering af den samlede omsætning i
udvalgsvarebutikkerne i oplandet til en udvidelse af Holbæk Megacenter. Vurderingen er foretaget på grundlag af rekognosceringen, tidligere
gennemførte analyser samt ICP’s generelle viden på området.
Den samlede detailhandelsomsætning i butikkerne i Holbæk kommune var
omkring 4 mia. kr. i 2018, heraf udgjorde dagligvareomsætningen ca. halvdelen.
Udvalgsvareomsætningen i Megacentret var 1.199 mio. kr. i 2018, svarende til 60 % af den samlede omsætning i Holbæk kommune og 40 % af den
samlede udvalgsvareomsætning i det samlede opland.
Tabel 2.4 Omsætning i butikkerne i mio. kr. incl. moms i 2018
Dagligvarer
(mio. kr. incl. moms)
Holbæk bymidte
Holbæk Megacenter
Holbæk by i øvrigt
Holbæk by i alt

514
513
1.028

Udvalgsvarer
(mio. kr. incl. moms)
606
1.199
40
1.845

Jyderup by

291

Tølløse by

237

Holbæk kommune i øvrigt

463

65

2.019

2.006

Asnæs by

-

165

Nykøbing Sj. By

-

301

Kalundborg by

-

355

Dianalund by

-

50

Kirke Hvalsø by

-

Skibby by

-

Oplandet i øvrigt

-

Holbæk kommune i alt

Oplandet i alt

96

89
960
2.966
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Udvalgsvarer i influensområdet
Nedenstående beskrives detailhandelen i influensområdet til Holbæk
Megacenter.
De udbudspunkter, som har betydning for detailhandelen i Holbæk, er
byerne Roskilde, Slagelse, Ringsted, Sorø og Frederikssund. Herudover
har de mindre byer Høng og Gørlev også en vis koncentration af udvalgsvarebutikker, som kan have betydning for det vestlige opland.
Figur 2.3 Afstand til større udbudspunkter i influensområdet
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Algade, Roskilde bymidte

Roskilde
Roskilde bymidte ligger godt 32 km (28 min) fra Holbæk Megacenter og er
et af de største udbudspunkter på Sjælland.
Bymidten er indeholder gågaderne Algade og Skomagergade samt shoppingcentret Ro’s Torv på Københavnsvej.
Der er 164 udvalgsvarebutikker i Roskilde bymidte, heraf ligger 48 af udvalgsvarebutikkerne koncentreret i shoppingcentret RO’s Torv.
I Roskilde by i øvrigt ved Trekroner ligger der et nyetableret storbutiksområde med bl.a. Biltema, Elgiganten, Jysk, Petworld, Thansen og Bauhaus.
Butikkerne åbnede i november 2018. Området har en meget synlig placering ved E21 – Københavnsvej
Derudover ligger der en række store butikker med udvalgsvarer langs Københavnsvej/Industrivej i Roskilde i øvrigt. Her ligger blandt andet Harald
Nyborg, Jem & Fix, Silvan og Stark
Samlet set ligger der 18 store udvalgsvarebutikker og 14 butikker med særlig pladskrævende varer heriblandt en række køkkenforhandlere i Roskilde
by i øvrigt.

Vordingborg Køkken, Roskilde
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Slagelse bymidte

Slagelse
Slagelse bymidte ligger 44 km (44 min) fra Holbæk Megacenter og er det
største udbudspunkt i Vestsjælland. I Slagelse er detailhandelen delt i Slagelse bymidte og Slagelse storbutiksområde.
Butikkerne i bymidten er koncentreret i Nygade, Nytorv, Rosengade, Smedegade, Rådhuspladsen samt det overdækkede shoppingcenter Vestsjællandscentret, som har et bredt udbud af udvalgsvarebutikker. Samlet set er
137 butikker i Slagelse bymidte, heraf er 72 % udvalgsvarebutikker. Den
samlede udvalgsvareomsætning i Slagelse bymidte var 610 mio. kr. i 2017.
De store udvalgsvarebutikker er koncentreret i storbutiksområdet Kinavej/Japanvej med Elgiganten, Jysk, Ilva, Biltema, og Thansen. I Slagelse by i
øvrigt ligger i alt 50 udvalgsvarebutikker og 22 butikker med særligt pladskrævende inklusiv bilforhandlere. Den samlede udvalgsvareomsætning i
Slagelse by i øvrigt var 1,26 mia. kr. i 2017.
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Ringsted
Ringsted bymidte ligger 34 km (35 min) fra Holbæk Megacenter.
Ringsted bymidte har 126 udvalgsvarebutikker inkl. butikkerne i shoppingcentret RingStedet og Ringsted Outlet, som er Danmarks største
outletcenter.
Ringsted bymidte og shoppingcentret RingStedet har et relativt lokalt
opland, hvorimod Ringsted Outlet har et regionalt opland og tiltrækker andre kundetyper.
Ringsted Outlet har flere internationale mærkevarer i outlet format
fra butikskæder, der ellers kun ligger i hovedstaden og i de største
byer i Danmark.
I Ringsted syd for bymidten ved Slagelsevej og Huginsvej ligger der ca.
16 butikker, primært store udvalgsvarebutikker som T-Hansen og
Ringsted Sengecenter. Herudover ligger en række butikker med særlig
pladskrævende varer som f.eks. Jem & Fix og XL-byggemarked.

Sct. Hansgade, Ringsted bymidte
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Industrivej, Sorø

Sorø
Sorø bymidte ligger 34 km (35 min) fra Holbæk Megacenter.
I Sorø bymidte ligger der 28 udvalgsvarebutikker. Butikkerne i bymidten er koncentreret i Storgade og Absalonsgade.
I Sorø ligger der et område til særlig pladskrævende varer omkring
Industrivej. Her finder man fem store udvalgsvarebutikker bl.a. Jysk,
Thansen og XL Møbler samt et par butikker med særlig pladskrævende varer (XL-Byg og Jem & Fix).
Frederikssund
Frederikssund bymidte ligger 42 km (42 min) fra Holbæk Megacenter
Butikkerne Frederikssund bymidte er koncentreret i Østergade og Jernbane
gade samt i det overdækkede shoppingcenter Sillebroen. Samlet set ligger
der 30 udvalgsvarebutikker i bymidten samt 34 udvalgsvarebutikker i Sillebroen.
De store udvalgsvarebutikker er koncentreret i storbutiksområdet Smedetoften og Askelundsvej. Her ligger bl.a. Jysk, Thansen, Maxi Zoo, Silvan og Stark.

Askelundsvej, Frederikssund
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Øvrige byer i influensområdet med et udvalg af udvalgsvarer
I Kalundborg kommune ligger de mindre byer Gørlev og Høng, som begge betjener et lokalt opland.
I Gørlev bymidte og nære omegn ligger 11 butikker med udvalgsvarer
bl.a. Punkt 1, Fri Bikeshop, Xl Byg og Jem & Fix. Gørlev ligger 44 km (43
min.) fra Holbæk Megacenter.

Punkt 1, Gørlev

I Høng bymidte og nære omegn ligger der 16 butikker med udvalgsvarer.
Butikkerne ligger primært koncentreret i Høng Centret. I Høng bymidte
og omegn ligger bl.a. Kop & Kande, Sportigan, Flügger, Profil Optik og
Tøjeksperten. Gørlev ligger 44 km (41 min.) fra Holbæk Megacenter.

Høng Centret
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Befolknings- og forbrugsforhold
Til brug for vurderinger af udvidelse af aflastningsområdet Holbæk Megacenter
belyses størrelsen af det nuværende og fremtidige forbrug af dagligvarer og
udvalgsvarer i oplandet.
Nedenstående er forbruget opgjort for oplandet til Holbæk Megacenter, således indgår kommunerne Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Sorø, Lejre og Skibby,
som er illustreret i figur 3.1.
Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer og er beregnet for 2018
samt horisontåret 2029.
Figur 3.1 Oplandet til aflastningsområdet Holbæk Megacenter

Datagrundlag og horisontår
Der er ved beregningen af forbruget i oplandet anvendt ICP’s bearbejdning
af Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a.
indkomst, bolig- og befolkningsforhold. I Holbæk kommune er seneste
befolkningsprognose fra Holbæk Kommune anvendt, mens seneste befolkningsprognose fra Danmarks Statistik er anvendt i det øvrige opland.
Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2018 samt horisontåret 2029.
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Befolknings- og indkomstforhold
Figur 3.2 viser udviklingen i befolkningstallet i oplandet til aflastningsområdet
Holbæk Megacenter.
I det samlede opland boede ca. 152.000 personer i 2018. Samlet set forventes befolkningstallet at stige knap 4 % i perioden 2018 til 2019 til
157.500 personer.
Figur 3.2 Udviklingen i befolkningstallet i oplandet (antal personer) 2018 – 2029
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Der er dog forskel på udviklingen i befolkningstallet i de enkelte områder.
I Holbæk by forventes befolkningstallet at stige 14 % i perioden 2018 til 2029
fra 28.500 personer i 2018 til 32.500 personer i 2029.
I Holbæk kommune i øvrigt forventes ligeledes en stigning i befolkningstallet på 2 % fra 42.500 personer i 2018 til 43.200 personer i 2029.
I Kalundborg kommune er der ca. 35.400 personer i 2018 og befolkningstallet er uændret frem til 2029.
I Odsherred kommune forventes befolkningstallet at stige 1,3 % fra 33.100
personer i 2018 til 33.500 personer i 2029.
I Sorø kommune boede 12.500 personer i 2018, hvilket forventes at stige 2 %
til 12.800 personer i 2029.
I Lejre kommune boede 17.500 personer i 2018, hvilket forventes at stige 2
% til 17.800 personer i 2029.
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I Skibby kommune boede ca. 7.600 personer i 2018, hvilket forventes at
stige 3 % til knap 7.900 personer i 2029.
Forbrugsforhold
På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforholdene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgelser er forbruget af dagligvarer og udvalgsvarer beregnet for 2018 og 2029.
Det samlede forbrug af dagligvarer i oplandet var 4,72 mia. kr. i 2018, hvilket forventes at stige 6 % til 5,02 mia. kr. i 2029.
Forbruget af dagligvarer hos borgerne i Holbæk kommune var i alt 1,88 mia.
kr. i 2018 og forventes at stige til 2,01 mia. kr. i 2029, hvilket er en stigning
på 10 %.
Figur 3.3 Udviklingen i forbruget af dagligvarer i alt (mio. kr.) 2018 - 2029
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Det samlede forbrug af udvalgsvarer i oplandet var 4,55 mia. kr. i 2018,
hvilket forventes at stige 19 % til 5,41 mia. kr. i 2029.
Forbruget af udvalgsvarer hos borgerne i Holbæk kommune var i alt 1,81 mia.
kr. i 2018 og forventes at stige til 2,22 mia. kr. i 2029, hvilket er en stigning
på 23 %.
Figur 3.4 Udviklingen i forbruget af udvalgsvarer i alt (mio. kr.) 2018 - 2029
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Handelsbalancen
Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i Holbæk kommune i
forhold til forbruget blandt borgerne i kommunen fås et udtryk for handelsbalancen, som viser, hvor stor en andel af forbruget i kommunen, der
svarer til omsætningen i kommunens butikker i 2018.
Handelsbalancen afspejler således ikke, hvorledes omsætningen er sammensat af køb fra lokale forbrugere og forbrugere bosat i andre områder,
men er alene udtryk for, om der er overskud eller underskud på handelsbalancen.
I det følgende er forholdet mellem omsætningen og forbruget af henholdsvis daglig- og udvalgsvarer beregnet for Holbæk kommune.
Handelsbalancen
I Holbæk kommune var handelsbalancen for dagligvarer på 107 % i 2018,
mens handelsbalancen for udvalgsvarer var 111 %.
Dagligvareomsætningen i Holbæk kommune er således 7 % højere end det
samlede dagligvareforbrug i kommunen, mens udvalgsvareomsætningen er
11 % højere end udvalgsvareforbruget i kommunen.
Handelsbalancen for dagligvarer og udvalgsvarer er hermed noget over niveau med forbruget i kommunen, således handler forbrugere bosiddende
udenfor Holbæk kommune i butikkerne i Holbæk kommune.
Figur 4.1 Handelsbalancen i Holbæk kommune 2018 i %
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ICP vurderer, at e-handel i 2018 udgjorde ca. 2 % af dagligvareforbruget og
ca. 22 % af udvalgsvareforbruget, hvilket har negativ betydning for handelsbalancen. Handelsbalancen i Holbæk kommune har trods stigende nethandel en handelsbalance der ligger noget over de 100 %, hvilket indikerer,
at butikkerne i Holbæk kommune har et relativt stort opland udenfor kommunen.
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Branchefortegnelse
detailhandel

Bilag 1

DAGLIGVARER
471110 Købmænd og døgnkiosker
471120 Supermarkeder
471130 Discountforretninger
471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
472100 Frugt- og grøntforretninger
472200 Slagter- og viktualieforretninger
472300 Fiskeforretninger
472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
472500 Detailhandel med drikkevarer
472600 Tobaksforretninger
472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
473000 Servicestationer med kiosk
477300 Apoteker
477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
477610 Blomsterforretninger
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Bilag 1

BEKLÆDNING
475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
477110 Tøjforretninger
477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
477210 Skotøjsforretninger
477900 Forhandlere af brugt tøj
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Bilag 1

BOLIGUDSTYR
474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software
474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
474300 Radio- og tv-forretninger
475210 Farve- og tapetforretninger
475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
475910 Møbelforretninger
475920 Boligtekstilforretninger
475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
475990 Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed
477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger
952900 Låsesmede, hvis salgslokale
477900 Andre forhandlere af brugte varer
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ØVRIGE UDVALGSVARER
453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
475940 Forhandlere af musikinstrumenter
476100 Detailhandel med bøger
476200 Detailhandel med aviser og papirvarer
476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser
476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr
476420 Cykel- og knallertforretninger
476500 Detailhandel med spil og legetøj
477220 Lædervareforretninger
477630 Dyrehandel
477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
477810 Optikere
477820 Fotoforretninger
477890 Detailhandel med andre varer i.a.n.
477900 Bogantikvariater
477900 Andre forhandlere af brugte varer
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Bilag 1

SÆRLIG PLADSKRÆVENDE
451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
477620 Planteforhandlere og havecentre
477890 Detailhandel med køkken og badeværelseselementer
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