Kommuneplantillæg om detailhandel
Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2005

FORSLAG

2008

Hvad er et kommuneplantillæg?
Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for
kommunens fysiske udvikling, herunder for detailhandlen.
Kommuneplanen fastlægger endvidere rammer for, hvad lokalplaner i de enkelte områder i kommunen kan indeholde, hvilket også indbefatter mulighederne for butiksetableringer. De
overordnede retningslinjer for enkeltområdernes anvendelse,
bebyggelsens art og tæthed m.m. fastlægges således i Kommuneplanen.
Kommuneplanen kan ændres ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Det kan f.eks. ske i forbindelse med en lokalplan, som ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens
rammer, men et kommuneplantillæg kan også tilvejebringes,
uden at der samtidigt udarbejdes en lokalplan.
Baggrund for tillægget
Kommuneplantillæg nr. 16 er udarbejdet nu, da der er behov
for at revurdere planlægningsgrundlaget for detailhandel i Hillerød. Baggrunden kan opdeles i tre punkter:
1.

Tilpasning til den nye kommune

2.

Ændret afgrænsning af bymidten

3.

Ændret afgrænsning af bydelscentre og lokalcentre

Henvisning til gældende kommuneplan med eksisterende tillæg
Kommuneplantillægget erstatter bestemmelserne for detailhandel i Kommuneplan 2005 for Hillerød Kommune, Skævinge
Kommune og Uvelse Valgdistrikt, samt tillæg nr. 22 til Hillerød
Kommunes kommuneplan 2001.
Offentlighedsfasen
Hillerød Byråd har 27. februar 2008 endeligt vedtaget forslag

Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

til kommuneplantillæg nr. 16 om detailhandel.
Kommuneplantillægget er i høring frem til d. 7. maj 2008.

Kommunelpantillæg nr. 16 er udarbejdet af Hillerød Kommune i
samarbejde med COWI A/S.
Butiks- og omsætningsvurderingerne er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik og Revisionsfirmaet Peter Kristensen A/S.
Fotos: COWI A/S og s. 3 Ireneusz Cyranek.
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Slotsarkaderne efteråret 2007, Ireneusz Cyranek
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Gallerierne efteråret 2007.
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Mål
Hillerøds position som regionalt center for detailhandel
skal opretholdes og forstærkes. Udviklingen af detailhandelen skal fortsat ske med udgangspunkt i Hillerød
bymidte, samtidig med at den lokale dagligvareforsyning bevares og styrkes. Detailhandelen i Skævinge og
andre mindre bysamfund skal sikres, så de lokale indkøbsmuligheder opretholdes.

Redegørelse

Redegørelse

•

at sikre en fortsat udvikling af detailhandlen i Hillerød bymidte, således at der kan opretholdes og
udvikles et bredt, varieret og moderne butiksudbud
inden for et koncentreret og overskueligt område,

•

at udvikle Hillerød bymidte mod vest med et nyt
område, hvor der kan lokaliseres større udvalgsvarebutikker og møbelbutikker,

•

at sikre en høj tilgængelighed til Hillerød bymidte for
alle trafikarter som en vigtig del af en bæredygtig
detailhandelsstruktur med korte transportafstande
og god kollektiv trafikbetjening,

•

at udvikle og forskønne Skævinge bymidte, så der
skabes et attraktivt handelsmiljø,

•

at styrke bydelscentrene ved Ullerød Brugs, Ullerødbyen og Fredskovhellet,

•

at opretholde de eksisterende lokalcentre, samt at
udpege Gørløse, Uvelse og Nødebo som lokalcentre
- primært med dagligvarebutikker,

•

at sikre at dagligvarebutikker lokaliseres så de understøtter en lokal dagligvareforsyning.

•

at planlægge for en placering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper (bilforhandlere,
byggemarkeder, planteskoler m.v.), hvor der er høj
tilgængelighed til det overordnede vejnet.
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Det er derfor byrådets mål

Redegørelse
Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

Samtidig med, at der således sikres udviklingsmuligheder for detailhandelen, er det vigtigt at fastholde og
styrke de særlige værdier, der gør Hillerød Kommune
attraktiv.
Det er derfor også byrådets mål
•

at sikre en kulturel, service- og boligmæssig udvikling af Hillerød by og Skævinge by, der bidrager til
at styrke et varieret og intenst byliv,

•

at arbejde for en smeltedigel af blandede funktioner
i Hillerød bymidte, der skal danne rammen om et
pulserende storbyliv,

•

at tilpasse funktioner og arkitektur til Hillerød bymidtes eksisterende købstadsbebyggelse og historiske karakter samtidig med at byen tilføres et nutidigt præg,

•

at skabe forbindende passager på tværs af gågaden
i Hillerød, der kan skabe grobund for butikker, gallerier, caféer mv. i gårdmiljøerne bl.a. i sammenhæng
med en attraktiv søfront,

•

at skabe dynamik og oplevelser i Hillerød bymidte
ved hjælp af ny udformning og nye bevægelsesmønstre mod nye attraktioner,

•

at opretholde den levende strøggadekarakter
langs hovedstrøgene i Hillerød med krav om, at
stueetagen i facadebebyggelsen anvendes til butiksformål eller andre kundeorienterede funktioner, der
tilfører gademiljøet liv,

•

at sikre et sammenhængende arkitektonisk udtryk
for butiksfacaderne langs indfaldsveje og hovedstrøg, der tilpasser sig by og landskab, og

•

at arbejde for en byudvikling i de mindre byer, der
sker i et omfang og tempo, der sikrer kvaliteterne i
bymiljøerne og tilpasses til den enkelte bys struktur.
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Kommuneplantillæg nr. 16 er blevet udarbejdet grundet
behovet for at revurdere planlægningsgrundlaget for
detailhandel i Hillerød. Baggrunden kan opdeles i fire
punkter:
1.
Tilpasning til den nye kommune
Som konsekvens af kommunalreformen blev den nye
Hillerød Kommune dannet af de tidligere Hillerød og
Skævinge Kommuner samt Uvelse Valgdistrikt, der var
en del af den tidligere Slangerup Kommune. Det er
nødvendigt at samle planlægningen for detailhandlen
for den nye storkommune under ét, for på den måde at
kunne styre udviklingen og sikre detailhandlens overlevelse i de mindre by- og lokalområder.

Redegørelse

Baggrund for tillægget

2.
Ændret afgrænsning af bymidten
Kommunen ønsker at udvide bymidten mod vest for at
give plads til et bycenter med butikker, der forhandler særligt pladskrævende varer samt udvalgsvarer, der
pga. deres størrelse vanskeligt lader sig placere i gågademiljøet. Hensigten er at give plads til butikker, der
forhandler møbler og køkkenbutikker foruden andre
større udvalgsvarebutikker.
Ændret afgrænsning og rummelighed af bydelscentre og lokalcentre
Med vedtagelsen af ændringerne af Planlovens detailhandelsbestemmelser gives der mulighed for at fastsætte et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål for
det enkelte bydelscenter på 5.000 m2 i byer med mellem 20.000 og 40.000 indbyggere og 3.000 m2 til butikker i lokalcentre. De nye bestemmelser gør det muligt
at ændre afgrænsningen af de enkelte bydels- og lokalcentre.
4.
Mulighed for at udnytte de store butiksstørrelser
Med vedtagelsen af ændringerne af Planlovens detailhandelsbestemmelser gives der mulighed for at de
maksimale butiksstørrelser for udvalgsvare- og dagligvarebutikker opjusteres til hhv. 2.000 m2 og 3.500 m2 i
bymidter og bydelscentre. Butiksstørrelsen for butikker
der forhandler særligt pladskrævende varer fastsættes
af byrådet med dette kommuneplantillæg.
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3.

Redegørelse

Nye detailhandelsregler
Intentionen med ændringerne
af Planlovens detailhandelsbestemmelser er at fastholde, at
butikkerne i videst muligt omfang
placeres i byernes midte, og at
udvikling i bydels- og lokalcentre
ikke sker på bekostning af bymidterne. Lovændringerne, der har
betydning for Hillerød Kommune,
er:
•

at udviklingen skal ske i
bymidten, som afgrænses med afsæt i en
statistisk metode,

•

at kun byer over 20.000
indb. må udpege bydelscentre,

•

at kommunerne frit kan
planlægge for butikker,
der alene forhandler
særligt pladskrævende
varegrupper,

•

at definitionen af særligt
pladskrævende udvalgsvarebutikker indsnævres,
hvilket betyder at køkkenbutikker ikke længere
kan placeres uden for
bymidten, mens møbelbutikker så vidt muligt
skal forsøges placeret i
bymidten,

•
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•

at de maksimale butiksstørrelser for udvalgsvare- og dagligvarebutikker
opjusteres til hhv. 2.000
m2 og 3.500 m2 i bymidter
og bydelscentre, og
at der fastsættes et
maksimalt bruttoetageareal til butiksformål for
det enkelte bydelscenter
på 5.000 m2 i byer med
mellem 20.000 og 40.000
indb. og 3.000 m2 til
butikker i lokalcentre i alle
byer.

Afgrænsning af bymidter
og bydelscentre
Planlovens nye detailhandelsbestemmelser fastlægger en
statistisk metode, som skal tages
i anvendelse i forbindelse med
påtænkte ændringer af afgrænsningen af bymidter og bydelscentre, der har et samlet bruttoetageareal til butiksformål på mere end
5.000 m2.

Planloven
Den 1. juli 2007 trådte ændringerne af Planlovens detailhandelsbestemmelser i kraft. Baggrunden for lovændringen er et ønske om at skærpe formålsbestemmelserne for detailhandelsplanlægningen i den gældende
lov. Butikkerne skal som hovedregel ligge i bymidten
og i bydelscentre i større byer, og planlægningen skal
fremme et varieret butiksliv i de mindre og mellemstore byer og sikre god tilgængelighed for alle trafikarter.
Planlægningen skal samtidig fremme en bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor afstandene i forbindelse med
indkøb er begrænsede.
De ændrede bestemmelser i detailhandelslovgivningen
betyder ikke væsentlige ændringer til kommuneplanens redegørelse for detailhandelsplanlægningen. Ifølge
Planloven skal kommunerne bl.a. redegøre for:
-

det eksisterende butiksareal i de enkelte områder til
butikker fordelt på butikstyper og deres omsætning,

-

behovet for nybyggeri eller omdannelse til butiksformål, og

-

målene for detailhandelsstrukturen med angivelse
af, hvilke områder de enkelte butiksområder betjener, og

-

hvordan planlægningen tilgodeser mål i hovedstrukturen samt fremmer varieret butiksudbud, og

-

tilgængeligheden for de forskellige trafikarter.

I kommuneplanen skal der endvidere fastsættes retningslinier for den kommunale detailhandelsstruktur
omfattende:
-

afgrænsning af områder til butikker (bymidter,
bydelscentre, lokalcentre og områder til særlig pladskrævende varegrupper

-

det maksimale bruttoetageareal til butikker i de enkelte områder, og

-

maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker.
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Landplandirektiv for detailhandel
Ifølge Planloven fastlægger Miljøministeren beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder
i Hovedstadsområdet, herunder hvor der kan etableres store udvalgsvarebutikker med bruttoetageareal på
over 2.000 m². Dette indebærer, at Miljøministeren i et
landsplandirektiv angiver, hvor de nævnte områder ligger og deres omtrentlige udstrækning, mens den konkrete afgrænsning af områderne foretages af kommunerne.

Redegørelse

Overordnet planlægning

Landplandirektivet forventes at blive sendt i høring i
starten af 2008, og det må påregnes, at Hillerød Kommune ikke er blandt de byområder, der må etablere
udvalgsvarebutikker over 2.000 m². Derimod forventes
det, at bl.a. Lyngby og København vil være iblandt.
Denne udpegning kan få negative konsekvenser for
konkurrencevilkårene i Hillerød, da større butikskæder
med udvalgsvarebutikker på over 2.000 m² udelukkende kan placeres i større byområder og dermed trække
dele af kundegrundlaget væk fra Hillerød Kommune.

Hidtil har HUR’s Regionplan 2005 udgjort det overordnede grundlag for den kommunale detailhandelsplanlægning. Dele af Regionplan 2005 er blevet erstattet af
Fingerplan 2007, mens bl.a. regionplanens bestemmelser for detailhandlen fortsat gælder - nu som landsplandirektiv.
På baggrund af ændringen af Planlovens detailhandelsbestemmelser har Miljøministeriet igangsat en proces
med at udarbejde et tillæg til Fingerplan 2007 for så
vidt angår planlægning af detailhandlen i hovedstadsområdet.
Samspil med Fingerplanen
Planlægningen i Hillerød skal ske i overensstemmelse
med Fingerplan 2007 for at sikre en hensigtsmæssig videreudvikling af de fysisk-funktionelle kvaliteter i hele
hovedstadsområdet. Fingerplan 2007 fastlægger de
overordnede rammer for udviklingen, mens afvejningen
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Fingerplan 2007
Miljøministeriets Fingerplan 2007, trådte i kraft 1. juli
2007. Planen er vedtaget som et bindende landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.

Redegørelse

af de konkrete arealinteresser og udlæg af nye arealer
til byformål sker i den kommunale planlægning. Beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder, herunder bymidter og aflastningsområder, hvor
der kan etableres store butikker, vil således blive fastlagt i Fingerplanen. I kommuneplanen fastlægges beliggenheden af lokalcentre, den konkrete afgrænsning af
centerområderne og rammer for udbygningen af detailhandelscentrene.
Planstrategi for Hillerød Kommune
Byrådet har vedtaget Planstrategi 2007 for Hillerød
Kommune i 2007. Planstrategien har til formål at følge
op på byrådets visioner og vise hvordan visionerne skal
virkeliggøres gennem kommunens planlægning.

Omsætning i varemængde 2000-2007
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160

D etailhandel i alt
F ø devarer og andre dagligvarer
B ek læ dning m v.
A ndre forbrugsvarer

Udviklingen i omsætningen afspejler det stigende privatforbrug i Danmark. Kilde: Danmarks Statistik.
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Stigende forbrug
En af de styrende faktorer for detailhandlen er udviklingen i forbruget. Et øget forbrug giver grundlag for flere
butikker, uden at eksisterende butikkers omsætningsgrundlag for alvor trues og er derfor af stor betydning
for kommunens konkrete strategier og planer for detailhandelsudviklingen.

Redegørelse

Generelle udviklingstendenser i detailhandlen

De senere års højkonjunktur har haft en afsmittende
effekt på privatforbruget, hvor omsætningen i detailhandlen fra 2000-2006 samlet set er steget med ca.
25 % målt i varemængder. Det er især forbruget af beklædningsvarer og andre udvalgsvarer med stigninger
på hhv. 39 og 46 %, som er steget markant de seneste 3-4 år. I dagligvarehandlen er omsætningen steget
i mere begrænset omfang med en stigning på ca. 6 % i
samme periode.

Væksten i udvalgsvarehandlen og handlen med pladskrævende varer er relativt konjunkturafhængig og gør
det derfor vanskeligt at forudsige det fremtidige forbrug. De senere års øgede velstand har betydet en
særlig stor vækst i omsætningen af tøj og øvrige udvalgsvarer. På baggrund af denne udvikling forventes
den største vækst at ske i udvalgsvarehandlen, omend
mere afdæmpet end tidligere, hvilket vil skabe mulighed for, at der også i fremtiden vil være grundlag for at
udvide detailhandlen i Hillerød.
Udviklingen i antallet af butikker
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Udviklingen i antallet af butikker i hele landet fordelt på butikstype.
Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Stockmann-Gruppen A/S
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Det forventes, at omsætningen i dagligvarehandlen i de
kommende år vil stige svagt eller stagnere. Det skyldes
bl.a. at forbrugerne i fremtiden ikke forventes at bruge
en væsentlig større andel af indkomsten på dagligvarer.

Redegørelse

Stadig færre og større butikker
Detailhandlen har de seneste 30 år gennemgået en
kraftig strukturudvikling, der bl.a. er påvirket og drevet
af detailhandlens evne til at udvikle og forny sig, forbrugernes købekraft og præferencer, teknologiudviklingen samt den løbende regulering af detailhandlen.
Inden for dagligvaresektoren er der generelt færre,
men større butikker, og det forventes at tendensen fortsat vil præge udviklingen i butiksstrukturen de kommende år. Tendensen skinner særligt igennem i dagligvaresektoren, hvor der har været en markant nedgang i
antallet af butikker inden for kolonial- og kiosksektoren,
samtidig med varehuse og discountbutikker i de senere
år har vundet betydelige markedsandele.
De store byer som vindere
I de seneste mange år er der sket en koncentration af
detailhandlen i de større byer. Koncentrationen af handlen i de store byer forventes i takt med øget mobilitet
og forbrug at fortsætte. Tendensen er især udpræget
inden for udvalgsvarehandlen, hvor forbrugerne i stigende grad efterspørger et bredt varesortiment.

Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

»Vinderbyerne« forventes at være byer med et opland
på mere end 20.000 indbyggere som fx. Hillerød by.
Byer med under 20.000 indbyggere i oplandet risikerer
en kraftig indskrænket bredde i udbuddet af udvalgsvarer, og i de helt små byer forventes udvalgsvarebutikkerne at forsvinde eller blive reduceret væsentligt i antal. Alt i alt vil der i de mindre byer fortsat blive færre
butikker, og discountbutikker og supermarkeder vil i
stadig stigende grad komme til at stå for disse byers
udbud af udvalgsvarer.
I modsætning til udvalgsvarehandlen er dagligvare-

handlen præget af langt mindre geografisk koncentration. Faktisk tegner de sidste par års tendens et modsatrettet billede af udviklingen i dagligvarehandlen. Flere
og flere discountbutikker placerer sig i mindre byer og
udenfor bymidterne i de større boligområder – dog i
mange tilfælde i tilknytning til en eller flere eksisterende butikker.
Udviklingen i dagligvaresektoren er især drevet af en
kraftig butiksudbygning i discountkæder som f.eks.
Netto, Fakta og Rema 1000, samt åbning af en række
tyske discountbutikker. Etableringen af flere discountbutikker er tilsyneladende gunstig for en række mindre
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Redegørelse

Udviklingen i butiksantallet fordelt på urbaniseringsgrad
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Kilde: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i samarbejde med Stockmann-Gruppen A/S

byer og bydele i de store byer, men udviklingen sker
samtidig ofte på bekostning af de tilbageværende konkurrenter – småkøbmændene, minimarkederne og nærbutikkerne.
Både discountbutikker og tanktstationer har i dag et
relativt bredt varesortiment, der i stigende grad omfatter ferskvarer som f.eks. frugt og grønt, mejeri- og
slagterprodukter. Disse butikker fungerer således som
nærbutikker og står i direkte konkurrence til de lokale
købmænd. Dertil satser discountbutikkerne i stigende
grad på handel med udvalgsvarer, hvilket allerede kan
mærkes i almindelige butikker inden for beklædning og
øvrige udvalgsvarer specielt i de mindre byer.

Nordsjællands bymønster er karakteriseret ved nogle få
mellemstore byer og en række mindre byer. Hillerød og
Helsingør udgør som de to største byer “fingerspidserne” i de to nordgående »fingre« i hovedstadsområdets
fingerbystruktur.
Hillerød har med sin centrale, geografiske placering et
stort opland, da Hillerød er det nærmeste større handelscenter for mange af nabokommunerne. Det drejer
sig i særdeleshed om Halsnæs og Gribskov Kommuner,
men også borgere fra Frederikssund, Allerød og Fredensborg Kommuner handler i Hillerød.
Opland
Oplandets størrelse varierer efter, hvilken varegruppe,
der måles på. De fleste vil normalt købe dagligvarer i
nærheden af bopælen, hvorimod udvalgsvarer ofte købes i større centre eller bymidteområder, hvor udvalget
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Regionale forhold i Nordsjælland

Redegørelse

Indbyggertal
Helsingør

34339

Hillerød

29382

Allerød/Lillerød

15372

Frederikssund

15082

Frederiksværk

12065

Hørsholm

9717

Fredensborg

8542

Slangerup

6779

Afstande fra Hillerød:
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København

40 km

Helsingør

25 km

Gilleleje

24 km

Frederikssund

21 km

Frederiksværk

20 km

Hørsholm

20 km

Græsted

20 km

Helsinge

15 km

Slangerup

15 km

Skævinge

11 km

Fredensborg

10 km

Lillerød/Allerød

8 km

er størst. Dertil kommer, at mange foretager indkøb af
udvalgsvarer på vej hjem fra arbejde og på større indkøbsture i weekenden. Hillerød Kommunes opland for
udvalgsvarer er derfor betydeligt større end for dagligvarer, hvad analysen da også klart viser.
Hvad angår udvalgsvarer er Hillerød i regional konkurrence med de større byer uden for det primære handelsopland. Helsingør er en stor konkurrent, men nærheden til det øvrige hovedstadsområde betyder også
væsentlig konkurrence fra handelsområderne i Lyngby
og København. I Nordsjælland kan der desuden være
tale om Hørsholm, Helsinge, Frederikssund, Frederiksværk og Allerød og til dels Farum og Birkerød, der alle
hører til gruppen af mellemstore handelsbyer.
Den fremtidige udvikling i detailhandlen i Hillerød Kommune vil derfor være påvirket af konkurrencen med disse byer og af regionale udviklingstendenser som bosætnings- og transportmønstre.
Hillerød Kommune ligger på strækningen mellem København og de store sommerhusområder i Nordsjælland. Det betyder, at Hillerød er et attraktivt sted at
købe ind på vej til sommerhuset.
I mange af de konkurrerende handelsbyer sker der i
disse år betydelige udvidelser og forbedringer af butiksmiljøerne. Det gælder bl.a. Helsingør, hvor Prøvestenscentret er i gang med en større udvidelse, Helsinge, hvor bymidtens butiksmiljø er udvidet og fornyet,
Hørsholm, hvor en større fornyelsesproces af bymidten
er igangsat, samt Allerød, Birkerød og Farum, hvor der
alle steder arbejdes med øgede butiksarealer og/eller
forbedringer. De konkurrerende handelscentre kan ses
på kortet på næste side.
Hillerød styrket som handelscenter i Nordsjælland
Som indikator for udviklingen kan ændringen i antallet
af arbejdspladser i detailhandlen anvendes (se side 16).
Et mere præcist billede kan man få ved at se på omsætningsændringer i de enkelte butikker, men disse tal
er desværre ikke umiddelbart tilgængelige. Udviklingen
i antallet af arbejdspladser i detailhandlen er således
en indikator for udviklingen i omsætningen: Jo større
stigning i antallet af arbejdspladser, jo større stigning
må der forventes at være sket i omsætningen. Tallene i
oversigten er for Gl. Hillerød Kommune.
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Helsingør

Helsinge

Fredensborg
Frederiksværk

Hillerød

Skævinge

Hørsholm

Allerød

Birkerød
Frederikssund
Farum

Lyngby

Regionale handelscentre, som Hillerød Kommune konkurrerer med. Den røde stiplede linie viser et estimat i
Hillerød Kommunes handelsopland.

I Hillerød og Helsingør har udviklingen fulgt to forskellige kurver. Siden 1998 har Helsingør mistet omkring
100 arbejdspladser i detailhandlen, mens Hillerød har
haft den største fremgang i Nordsjælland med en stigning på 300 arbejdspladser. Helsingør synes på den
baggrund at have tabt terræn som Nordsjællands største handelsby, mens Hillerød på den anden side har fået
en stærkere position i området.
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København

Redegørelse

Udviklingen i “antallet af arbejdspladser i detailhandlen mv.
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I nordsjællandske kommuner før kommunealreformen. Den sidste søjlerække er fra 2006 og medtager derfor ikke
udvidelsen af Slotsarkaderne samt Gallerierne.

Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

Den stærke udvikling i antallet af arbejdspladser i detailhandlen, der ligger over gennemsnittet for det tidligere Frederiksborg Amt og hele landet, giver et fingerpeg om at detailhandlen i Hillerød har oplevet en
periode med markant vækst og samtidig formået at
styrke sin position som handelscenter i Nordsjælland.
Pendling
Pendlingen i Region Hovedstaden er stigende. Dette har
i særdeleshed betydning for handelen med udvalgsvarer, der ofte købes i forbindelse med transporten fra
arbejdspladsen til hjemmet. Netop af denne grund er
handelscentre i Lyngby og Københavnsområdet konkurrencedygtige i forhold til Hillerød. Dette gælder ikke
mindst Fields og Lyngby Storcenter.
Pendlingen forventes at stige yderligere over de kommende år, og det bliver derfor en væsentlig opgave for
detailhandlen i Hillerød at sikre sig den størst mulige
andel af de pendlende kunder.

Fremtidig forbrugsudvikling
Den fremtidige udvikling i detailhandlen bliver påvir-
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Definitioner på butikstyper
Dagligvarer. F.eks. kolonialmarkeder, supermarkeder, frugt- og
grøntforretninger, brødudsalg,
døgnkiosker, servicestationer
med kiosksalg.
Beklædning. F.eks. dame- og
herretøjsforretninger, detailhandel med garn m.m, skotøjsforretninger.

Redegørelse

ket af et stigende befolkningstal, og et stigende forbrug
per husstand betyder, at det samlede forbrug i handelsoplandet vil være stigende. Hillerød Kommune og
omegnen er i stor befolkningsmæssig fremgang, og en
fremskrivning af befolkningsprognosen fortæller, at udviklingen fortsætter. Hillerød Kommune regner med en
befolkningstilvækst på ca. 5 % i de kommende 10 år.

Detailhandel i Hillerød Kommune
Hillerød Kommune har i 2007 gennemført en analyse
af kommunens detailhandel for at kunne redegøre for
hvordan udviklingen i detailhandlen har formet sig siden 2002.

Øvrige udvalgsvarer. F.eks.
apoteker, materialister, boligtekstilforretninger, radio-/TV-forretninger, legetøjsforretninger,
urmagerforretninger

Siden den foregående analyse i 2002 er detailhandelsområderne i Hillerød blevet udvidet som følge af sammenlægningen med Skævinge Kommune og en del af
Slangerup Kommune. Hillerød by er fortsat kommunens
ubestridte centrum for detailhandel, og kommuneplantillæggets beskrivelser af detailhandelsudviklingen og
resultater fremstår derfor først og fremmest opdelt i
Hillerød bymidte og den resterende del af den nye kom-

Pladskrævende varegrupper.
Butikker der alene forhandler
biler, lystbåde, campingvogne,
planter, havebrugsvarer tømmer,
byggematerialer, grus-, sten- og
betonvarer samt møbler, jvf.
planlovens ordlyd.

Ullerødbyen

Fredskovshellet

Industrivængeområdet Øst og Vest
Tolvkarlevang Nord

Bykernen
Slotsarkaderne

Tolvkarlevang Syd Rønnevang Nord

Gallerierne

Bymidten

Rønnevang Syd

De større butiksområder i Hillerød by.
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Frederiksværksgade v. Ullerød Brugs

Redegørelse

mune.
Målet med kommuneplantillægget er at skabe et overblik over de overordnede udviklingstendenser i detailhandlen i Hillerød Kommune for på den baggrund at
kunne opstille mål og retningslinier for den fremtidige
detailhandelsudvikling.
Udviklingen siden sidste kommuneplantillæg
Siden foregående kommuneplantillæg om detailhandel
er der sket en del ændringer inden for detailhandlen i
Hillerød Kommune:
•

Åbningen af butikscenteret Gallerierne med 10.000
etagekvadratmeter butiksareal og ca. 200 nye ppladser.

•

Udvidelsen af Slotsarkaderne med 7.500 etagekvadratmeter og ca. 200 nye p-pladser.

•

Begyndende omdannelse af butiksmixet i Helsingørsgade. Kommunen har solgt bygninger med central beliggenhed i denne gade. Der er udarbejdet en
Helsinge

Fr
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Hillerød

Hovedbrancher
Dagligvarer
Beklædning
Boligudstyr
Øvrige udvalgsvarer
Pladskrævende varer
Frederikssund

(80)
(82)
(67)
(83)
(42)

Slangerup

Butikkerne i hele kommunen fordelt på hovedbrancher.
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•

På Herluf Trollestorv er der udlagt 2.000 m2 butiksareal udelukkende til udvalgsvarer. Maks. butiksstørrelse er sat til 600 m2.

•

Stabilisering af butiksudbuddet til særligt pladskrævende varer i Industrivængeområdet.

•

Nye pladskrævende butikker er åbnet og flere er på
vej på Egespurs Allé. Der er udarbejdet en lokalplan, der bruger den samlede rummelighed udlagt
med Hillerøds Kommuneplan 2005.

•

Udvidelse af dagligvarebutik i bydelscenter ved
Fredskovhellet gennemført i henhold til muligheder i
Hillerød Kommuneplan 2005.

•

Nyt lokalcenter ved Milnersvej er udlagt.

•

Ny discountbutik er åbnet i Skævinge bymidte.

Redegørelse

lokalplan, der giver mulighed for 3.000 etagekvadratmeter butikker i Helsingørsgade. Realiseringen
af planen vil forstærke omdannelsen af gaden.

Hovedbrancher
Dagligvarer
Beklædning
Boligudstyr
Øvrige udvalgsvarer
Pladskrævende varer

Butikkerne i Hillerød by fordelt på hovedbrancher.
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Hillerød

Redegørelse

Butiksstruktur
Detailhandlen i Hillerød Kommune er karakteriseret ved
en meget centraliseret butiksstruktur, hvor langt størsteparten af butikkerne er lokaliseret i Hillerød by.
Ud af kommunens ca. 354 butikker er 217 butikker svarende til godt 60 % - beliggende i Hillerød bymidte. Heraf er 184 butikker lokaliseret i Hillerød bykerne,
hvilket svarer til ca. halvdelen af alle kommunens butikker. Størstedelen af de resterende butikker ligger inden
for Hillerød by. Her er en stor del af de store udvalgsvarebutikker og butikker med særligt pladskrævende varegrupper lokaliseret i Industrivængeområdet, som ligger i relativ kort afstand fra bymidten (ca. 500 m).
Tilsammen udgør bymidten og Industrivængeområdet
det absolutte centrum for detailhandlen i Hillerød kommune med dets store udbud af specialiserede varer inden for især beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer.
Fordelingen af butikkerne

Hillerød bymidte

Øvrige Gl. Hillerød

Øvrige Gl. Skævinge
3

4

Gl. Slangerup
1

I alt

Dagligvarer

36

Beklædning

76

4

1

1

0

82

Boligudstyr

40

26

0

0

1

67

Øvrige udvalgsvarer

61

21

0

0

1

83

Pladskrævende varer

4

28

0

10

0

42

217

115

4

15

3

354

I alt

36

Skævinge bymidte

80
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Ca. halvdelen af alle butikkerne i kommunen er beliggende i Hillerød bymidte.

Kædetilknytning
Butiksstrukturen i Hillerød Kommune er kendetegnet
ved en blanding af enkeltejede, uafhængige udvalgsvarebutikker og kædebutikker. Tendensen viser som i
mange andre større og mellemstore danske byer, at flere og flere kæder vinder frem og at butiksmiljøerne i de
forskellige byer mere og mere ligner hinanden.
I Hillerød bymidte er ca. 36 % af butikkerne med i kapitalkæder, ca. 13 % med i frivillige kæder og ca. 51 %
uden kædetilknytning.
Det store antal stærke kædebutikker giver butiksstrukturen i Hillerød Kommune en stor robusthed. Stærke
kædebutikker har en positiv afsmittende effekt på både
kundetilstrømning og investeringslyst.
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Omsætningen (estimat) 1.000 kr.

2006 i alt

Gl. Hillerød

617.797

Hillerød bymidte

475.096

I alt Hillerød Kommune

1.092.894

Gl. Skævinge + Gl.
Slangerup + Skævinge bymidte

90.392
Hillerød

I alt

1.183.286

Beklædning

2006 i alt

Hillerød bymidte
Øvrig kommune
I alt

Boligudstyr

510.261
23.691
533.952

2006 i alt

Hillerød bymidte

522.845

Øvrig kommune

370.987

I alt

893.833

Øvrige udvalgsvarer
Hillerød bymidte

Kapitalkæde
Frivillig kæde
Uden for kæde

2006 i alt
394.780

Øvrig kommune

110.750

I alt

505.530

Samlet

Kædetilknytning

Kædetilknytningen i Hillerød by. Det store antal butikker, der er en del af en
kapitalkæde (blå), vidner om en robust butiksstruktur.

3.116.600

Der er i beregningerne taget
højde for befolkningstilvækst
i Hillerød Kommune (7%)
og i det opland (5%),
som er fastlagt vha.
lokalkøbsandelene.

Omsætning og dækningsgrad
Detailhandelsanalysen estimerer en samlet omsætning
i kommunens butikker i 2006 (ekskl. særligt pladskrævende varegrupper) på mellem 3,1 og 3,2 mia. kr. inkl.
moms. Af denne omsætning ligger ca. 65 % i Hillerød
bymidte. Godt 70 % af Hillerød bymidtes omsætning
er udvalgsvarer. Det er en lidt højere andel end i 2002
(ICP 2003).
Det samlede forbrug hos kommunens borgere (ekskl.
særligt pladskrævende varegrupper) er estimeret til
mellem 2,3 og 2,4 mia. kr. i 2006. Det betyder, at dækningsgraden - dvs. omsætningen i kommunens butikker
i forhold til borgernes samlede forbrug - ligger på ca.
132. For den gamle Hillerød Kommune blev dækningsgraden i 2002 beregnet til 137 (ICP 2003) - altså en
smule større end i 2006. Det skyldes primært, at kommunens areal i mellemtiden er blevet stærkt forøget,
hvorved handelsoplandet uden for kommunegrænsen
er tilsvarende reduceret. Hertil kommer, at de tilkomne
arealer er detailhandelsmæssigt svage.
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Dagligvarer

Redegørelse

Dækningsgrad

Dagligvarer

Dækningsgrad

Gl. Hillerød

281

Hillerød bymidte

69

I alt Gl. Hillerød Kommune

120

Gl. Skævinge +
Gl. Slangerup
+ Skævinge
bymidte

55

I alt

108

Beklædning

Dækningsgrad

Hillerød bymidte

238

Øvrig kommune

19

I alt

158

Boligudstyr

Dækningsgrad

Hillerød bymidte

137

Øvrig kommune

168

I alt

148

Øvrige udvalgsvarer

Dækningsgrad

Hillerød bymidte

196

Øvrig Kommune

95

I alt
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Samlet

159
132

For dagligvarer alene kan dækningsgraden beregnes
til ca. 108, hvilket svarer nøje til den beregnede dækningsgrad i 2002 i Gl. Hillerød Kommune (ICP 2002).
Tallet udtrykker, at dagligvarer oftest købes i samme
kommune (og lokalområde), som man bor i, og at kun
få husstande krydser kommunegrænserne for at handle
dagligvarer.
På udvalgsvaresiden kan dækningsgraderne i 2006 opgøres til ca. 158 for beklædning, ca. 148 for boligudstyr
og ca. 159 for øvrige udvalgsvarer. Disse tal udtrykker,
at Hillerød Kommune, herunder ikke mindst Hillerød bymidte, er handelscentrum for et opland, der strækker
sig langt ud over kommunegrænsen. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, om det samlede handelsopland er større i dag end det var i 2002.
Bruttoetageareal
Bruttoetagearealet til butiksformål er opgjort via offentligt tilgængelige oplysninger fra BBR-registret samt
besigtigelse af en række butikker. Arealer fremgår af
tabellen forneden, og på de efterfølgende sider ses
bruttoetagearealet for butikkerne i hhv. hele kommunen, Hillerød bymidte og erhvervsområdet ved Industrivænget.
Arealbehov til detailhandel
Vækstforventninger
Analysen af detailhandlen i Hillerød Kommune viser, at
detailhandlen i de senere år har været i markant fremdrift båret af udviklingen i Hillerød by.
I de kommende år vurderes der at være fortsat grundlag for vækst i detailhandelen i Hillerød Kommune. Det
begrundes ud fra følgende forventninger til udviklingen:
•

Fortsat stigende velstand og forbrug

•

Stigende indbyggertal i Hillerød Kommune og

Arealforbrug

Gl. Hillerød

Skævinge bymidte

Gl. Skævinge

Gl. Slangerup

Dagligvarer

Hillerød bymidte
15.430

13.756

2.227

537

437

Beklædning

15.507

1.434

140

130

Boligudstyr

16.130

21.943

130

38.203

Øvrige udvalgsvarer

13.442

8.624

120

22.186

687

156.936

Pladskrævende varer
I alt

2.610

31.485

63.119

77.242
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13.521

32.387
17.211

12.854
2.367

Samlet

46.949
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Butiksarealer 2007

Område

Butiksareal 2007
m2

Hillerød bykerne

44.870

Øvr. Hillerød bymid.

14.880

Møllebroområdet

-

Skævinge

2.405

Frederiksværksgade v/ Ullerød
SuperBrugs

2.025

Fredskovhellet

3.000

Ullerødbyen

-

Egedamscentret

1.050

Skansevej

1.400

Jespervej

1.085

Brottoetagearealer

Hillerødholmsallé

705

0-199 m2
200-499 m2

Sophienborg

800

1000-1999 m2

1.125

2000-3999m2

Gørløse

200

4000-7000 m2

Nødebo

430

500-999 m2

Milnersvej

Uvelse
Industrivængeområdet (øst og vest)

685
17.490
Butiksstørrelser i hele kommunen.

Tolvkarlevang

-

Rønnevang Nord

-

Rønnevang Syd

-

Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

Skemaet er ekskl. pladskrævende
varergrupper.

Brottoetagearealer
0-199 m2
200-499 m2
500-999 m2
1000-1999 m2
2000-3999m2
4000-7000 m2

Butiksstørrelser for Hillerød bymidte.
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Brottoetagearealer
0-199 m2
200-499 m2
500-999 m2
1000-1999 m2
2000-3999m2
4000-7000 m2

Bruttoetagearealet for butikkerne erhvervsområdet ved
Industrivænget.

det primære handelsopland
•

Hillerød by kan fastholde og udvikle sin attraktion
som regionalt detailhandelscenter

Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

De senere års velstandsstigning har medført et støt stigende forbrug, som især har slået igennem i udvalgsvarehandlen. Det forudsættes at fortsat stigende velstand vil udmønte sig i et stigende forbrug omend mere
afdæmpet end i den foregående periode. I dagligvarehandlen forventes svag vækst.
Væksten i detailhandlen i Hillerød Kommune er både
skabt af indbyggerne i Hillerød Kommune og i Hillerød
Kommunes handelsopland. På baggrund af befolkningsprognosen for Hillerød Kommune forudses en vækst
i indbyggertallet i størrelsesordenen ca. 7 % frem til
2020 og dertil forventes en vækst i indbyggertallet i det
primære handelsopland udenfor kommunen på ca. 5 %
i samme periode.
Hillerøds beliggenhed centralt i Nordsjælland med kun
få større konkurrerende byer inden for en rækkevidde
af 25-30 km afstand betyder, at Hillerød by kan forventes at bevare sin rolle som regionalt detailhandelscen-
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Det må på baggrund af ovenstående forventninger til
udviklingen i detailhandlen forventes, at der også i
fremtiden vil være et behov for yderligere arealer til butiksformål.

Redegørelse

ter med et relativt stort handelsopland. Samtidig vil en
fortsat styrkelse af detailhandlen i bymidten kunne øge
Hillerøds tiltrækningskraft som handelsby med øget oplandseffekt til følge.

Fortsat arealbehov til butiksformål
Der er foretaget en vurdering af arealbehovet til butiksformål i perioden 2008-2020. Vurderingerne af arealbehovet er sket ud fra en fremskrivning af arelabehovet
baseret på forudsætninger om stigende befolkningstal
og vækst i købte varemængder i Hillerød Kommune,
samt at det deraf afledte forbrug direkte vil kunne omsættes til et øget arealbehov til butikker. I vurderingen
er der ikke taget højde for ændringer i konjunkturer,
ændrede oplandsforhold, samt hvor intensivt/ekstensivt de eksisterende butiksarealer i Hillerød Kommune
er udnyttet.

•

5-6.000 m2 til dagligvarer

•

30-31.000 m2 til beklædningsvarer, boligudstyr
og øvrige udvalgsvarer

I disse tal indgår også butiksarealer, der er planlagt,
men ikke etableret. Særligt pladskrævende butikker
herunder møbler indgår ikke i arealbehovsanalysen. Der
er væsentlige usikkerheder forbundet med vurderingen
af arealbehovet til butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper. I kommuneplanen er der udpeget
en række områder til pladskrævende varegrupper, som
hver er tildelt en ramme og en grænse for maksimale
butiksstørrelser.
Det vurderede behov for arealer til butiksformål er
mindre end det samlede udlagte butiksareal, der fremgår af nærværende tillægs rammer (s. 41). Rammerne
er udvidet ud fra en betragtning om, at der skal være
en vis ”buffer” af arealer til butiksformål for at sikre en
fleksibel planlægning af detailhandlen, og at rammerne
for detailhandlen ikke hindrer en hensigtsmæssig vækst
i kommunens udpegede centerområder. Rammerne
25
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Det forventede arealbehov for perioden 2008-2020 til
nye og udvidelse af eksisterende butikker opdelt på hovedbrancher fordeler sig som følgende:

Redegørelse

Fremskrivning af omsætning og arealbehov 2008 - 2020

Forventet udvikling i varemængdeindeks

Forventet meromsætning

2007

2014

2014

2020

Forventet
udnyttelse

2020

Arealbehov
2014

Mio. kr.

Mio. kr.

kr/m2

115,2

193,0

35.000

2020
m2

m2

3.840

5.513

Dagligvarer

100

105

110

Beklædning

100

112

120

97,8

147,5

20.000

4.892

7.375

Boligudstyr

100

115

125

180,2

293,9

20.000

9.009

14.694

Øvr. udvalgsvarer

100

112

120

85,5

145,5

20.000

478,7

779,9

Detailhandel i alt

4.275

7.276

22.016

34.858

Der er i beregningerne taget højde for befolkningstilvækst i Hillerød Kommune (7%) og i det opland (5%), som
er fastlagt vha. lokalkøbsandelene.
Fremskrivningen for Hillerød Kommune er baseret på antagelser foretaget i 2007 på baggrund af data fra 2006
om den forventede udvikling i købte varemængder, omsætning pr. m2, befolkningstilvæksten og i nær- og
fjernoplandet samt butikkernes andel af forbrug fra kommunens egne indbyggere og fra indbyggerne i oplandet
frem til 2020.
Fremskrivningen for de øvrige gamle kommuner er foretaget ud fra tilsvarende antagelser - dog med
udgangspunkt i en befolkningsfremskrivning fra 2006.
Arealbehovet til butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper, er ikke vurderet pga. stor
usikkerhed.
Omsætningerne er i faste 2006-priser for Hillerød Kommune.

fremgår af s. 41.

Afgrænsning af Hillerød bymidte

Hillerød Kommune - Teknik Planlægning

Ifølge Planlovens nye detailhandelsbestemmelser skal
en ændret afgrænsning af Hillerød bymidte ske med afsæt i en statistisk metode. Bymidtens afgrænsning kan
udvides udover den statistiske afgrænsning jf. § 1 stk.
3 i Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre af den 11. september 2007. Kommunalbestyrelsen skal dog redegøre herfor jf. § 2. Redegørelsen
skal rumme følgende:
1) en vurdering af og begrundelse for behovet for
nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål ved ændret afgrænsning af
bymidten,
2) en vurdering af mulige områder, der kan inddrages i
bymidten og en begrundelse for, hvorfor det eller de
pågældende områder ønskes inddraget i bymidten,
3) oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser
målene for den kommunale detailhandelsstruktur og
4) en beskrivelse af konsekvenser for bymiljøet og for
afviklingen af trafikken til og fra bymidten, herunder
tilgængeligheden for forskellige trafikarter samt
parkeringsmuligheder.
Byrådet i Hillerød Kommune vurderer, at en udvidelse
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Redegørelse

(

Ny bymidteafgrænsning
Arealændring
Primære beregnede bymidsteafgrænsning
Sekundære beregnede bymidteafgrænsning

Hovedafdelinger

Hillerød

Detailhandel mv.

(

Hoteller, restauranter mv.
Persontransport
Pengeinstitutter, forsikring mv.
Forretningsservice mv.
Offentlig administration mv.
Sundhedsvæsen
Kultur mv.

Bymidteafgrænsningen, som den vil se ud beregnet ud fra butikkernes beliggenhed, samt kommunens ønskede
udvidelse. Den beregnede bymidte er opdelt i en primær og tre sekundære. Det skyldes, at der tre steder
forekommer mindre mellemrum mellem butikkerne.

Hillerød by har i dag et godt grundlag i bykernen for
den mindre og mellemstore butiksenhed, og i erhvervsområdet til de særligt pladskrævende varegrupper og
mindre erhvervsvirksomheder. Derimod mangler Hillerød by plads til de større udvalgsvarebutikker, som
konsekvens af ændringerne i Planloven, hvor f. eks.
køkkenbutikker ikke længere kan placeres uden for bymidten, og hvor møbelbutikker så vidt muligt skal placeres i bymidten.
Der har igennem de seneste år i Hillerød by været en
udflytning af køkken- og møbelbutikker til bl.a. erhvervsområdet, pga. manglende muligheder i bymidten. Desuden har mange af den slags butikker ikke
kunne betale den noget højere pris i bykernen og på
den måde er nogle af de mindre erhvervsvirksomheder,
der burde ligge i erhvervsområdet, blevet lukket ude.
Dette har medført, at erhvervsområdet har fået en an-
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af bymidteafgrænsningen vil skabe mulighed for at udlægge et område til de butikker, der jf. Planloven hører
hjemme i bymidten, men som skalamæssigt er for store til at have en placering i gågaden, bl.a. køkkenbutikker og møbelbutikker.

Redegørelse
Møllebroområdets beliggenhed i forhold til slottet, stationen og det nye rådhus.
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den struktur end hensigten var. Kommunen ønsker derfor at få igangsat en udvikling, der skal føre til en mere
bevidst og hensigtsmæssig placering af de større butikker i byen, og som samtidig skal give plads til de mindre virksomheder i erhvervsområdet. Dette gøres ved
at udvide bymidteafgrænsningen med Møllebrovejområdet vest for den nuværende bymidte.
Møllebroområdet ligger som et større samlet område,
der står overfor at skulle byudvikles. Området er beliggende mellem bykernen og erhvervsområdet, hvor der
er samlet en del særligt pladskrævende varegrupper og
mindre erhvervsvirksomheder.
Størstedelen af Møllebroområdet er allerede beliggende
i bymidten. Trollesmindeallé ligger som den nuværende
afgrænsning. Området ligger afstandsmæssigt tæt på
bykernen. Området har indtil for nylig ikke haft megen
fokus, og syner dermed også deraf. Møllebrovejområdet
er i dag præget af nedslidning og funktioner, der er ophørt eller er under udflytning. De tilbageblevne funktioner i de tilstødende områder er erhverv, produktion og
butikker.
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Redegørelse

Møllebroområdet er på ca. 9 ha. og rummer god mulighed for en byomdannelse. Området er ikke velegnet til
udelukkende boliger pga. de funktioner, der ligger i dag,
placeringen i forhold til offentlige institutioner og den
trafikale påvirkning fra de store veje i lokalområdet.
Såfremt det nedslidte område skal omdannes, skal det
ske ved at planlægge for nye funktioner, der kan drive
omdannelsen. Erhverv og butikker med salg af biler og
byggematerialer skal i henhold til detailhandelsplanlægningen ske i den vestlige del af erhvervsområdet. Og
butiksformål, der hører hjemme i gågademiljøet skal
ligge dér. I området ved Møllebrovej er butiksmixet,
som omtales, derfor den eneste mulighed for at garantere en omdannelse, der er i overensstemmelse med
den overordnede planlægning for detailhandlen i Hillerød.
Den del af Møllebroområdet, der ligger uden for bymidten er på 2 ha. Mellem Møllebroområdet og bykernen
er der pt. ved at blive gennemført flere byggeprojekter.
Koblingen til bykernen, som området har manglet indtil
nu, er dermed ved at blive etableret. Der anlægges i tilknytning til de igangværende byggeprojekter en ny vej
fra Roskildevej og til p-hus Syd, der forbinder området
med bykernen.

I forbindelse med udvidelsen af bymidteafgrænsningen
med 2 ha. mod vest indskrænkes bymidteafgrænsningen samtidig mod syd ved Dyrskuepladsen med 4 ha.,
da det vurderes, at der fremover ikke er behov for udvidelsesmuligheder af detailhandlen inden for dette område. Størrelsen på bymidten øges således ikke ved at
inddrage Møllebroområdet i bymidten.
Hillerød Kommune har som målsætning i detailhandelsstrukturen at sikre, at der inden for Hillerød bymidte er
mulighed for fortsat udvikling af detailhandel, således
at der kan sikres et bredt, varieret og moderne butiksudbud indenfor et koncentreret og overskueligt område.
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Ved at inddrage Møllebroområdet i bymidten forbindes
den eksisterende bymidte med erhvervsområdet, og
omdannelsen af Møllebroområdet følger således den byudvikling, der allerede er i gang i den sydvestlige del af
bymidten mod erhvervsområdet. Bymidten og det eksisterende erhvervsområde kobles herved sammen ved
en udvidelse af bymidteafgrænsningen med Møllebroområdet. Hillerød by bliver således mere sammenhængende.

Redegørelse

Inddragelse af Møllebroområdet i bymidten er i overensstemmelse med den kommunale detailhandelsstruktur.

Området vejbetjenes fra to
fordelingsveje, der udgår fra de
overordnede veje Roskildevej
og Herredsvejen. Områdets
kerne friholdes for veje, så
de gående og cyklisterne
kan færdes frit i denne zone
mellem bygningerne. Området
skal således tilgodese de
bløde trafikanter i videst
mulige omfang og sikre, at
det er behageligt at færdes
både til fods (gule pile) og på
cykel (røde pile) i området.
Derfor etableres der også
en ny stiunderføring under
Herredsvejen i nord. Den
skal viderefører den grønne
forbindelse gennem området
og udbygge kontakten mellem
Møllebrovej og gågaden.

Omdannelsen af Møllebrovej skal ske ud fra en masterplan for områdets udvikling og disponering. Planen viser hvordan området kan udvikles som en samlet helhed med disponering af landskab, stier, veje og
bygninger. Realiseringen af masterplanen vil naturligvis
have en indvirkning på trafikafviklingen. Der vil ske en
ændring af det omkringliggende vejnet og det eksisterende vejnet i nærområdet opgraderes. Møllebroområdet er i dag velforsynet med cykel- og gangstier. Med
hensyn til parkering lægger helhedsplanen for Møllebroområdet op til større enheder af parkering i området,
og passage/stier for gående mellem de forskellige bygningsenheder. Den kollektive trafik er tilstede i kanterne
af området i form af de mange buslinjer der betjener i
dag betjener bymidten og forbinderbyen med Hillerød
Station.
Bymiljøet i området i dag kan karakteriseres som udslidt og usammenhængende. I forhold til hvor tæt området ligger på byens centrum, er der meget lidt i området, der signalerer, af at være en del af bymidten.
Derfor vil en ændring af området medføre, at området samlet vil fremstå som en del af bymidten, og ligge
som et naturligt bindeled mellem den indre bykerne og
storskala-butikkerne i erhvervsområdet.
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Udvidelsen af bymidten til at omfatte hele Møllebrovejområdet vil sikre, at der i planperioden ikke kan lokaliseres møbelbutikker uden for bymidten, da rummeligheden er tilstede inden for jvf. Planlovens krav herom.
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Indledning
I overensstemmelse med kravene i Planloven fastlægges retningslinier og rammer for udbygningen af detailhandlen mht.
-

Hovedstruktur

Hovedstruktur og
retningslinier

udpegning af beliggenheden af bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til særligt
pladskrævende varegrupper,
afgrænsning af bymidter og bydelscentre
arealrammer for det samlede butiksareal inden
for de afgrænsede områder,
maksimale butiksstørrelser for den enkelte butik i
de afgrænsede områder og
fastlæggelse af bestemmelser for øvrige butikker
og butikstyper uden for de afgrænsede områder.

-

Nødebo
Alsønderup

Fredensborg

Gadevang

Tulstrup
Oddervang

Sophienborg
Hillerødsholmallé

Ullerødbyen
Frederiksværksgade
v/ Ullerød Brugs

Kappelskov
Store Lyngby

v/ Jespervej Skansevej
Egedamscenteret

Tjæreby

Meløse

Ny Harløse

Fredskovshellet
Milnersvej

Harløse

Freerslev

Skævinge
Strølille

Strø

Sigerslevøster

Ny Hammersholt

Børstingerød

Nørre Herlev
Gørløse
Uvelse

¿

Byområde
Bymidte

Lystrup

Bydelscenter

Slangerup

Lokalcenter
Kommunegrænse

Frederikssund

Farum
Afgrænsning af bymidterne, bydelscentrene og udpegningen af lokalcentrene i Hillerød Kommune.
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Lille Lyngby

Hillerød

Hovedstruktur

De angivne arealrammer er fastlagt som bruttoetagearealer i overensstemmelse med Planlovens bestemmelser og omfatter såvel nybyggeri som omdannelse af
eksisterende bebyggelse til butiksformål.

Afgrænsning af Hillerød bymidte
Der er foretaget justeringer af Hillerød bymidte i forhold
til afgrænsningerne i Kommuneplan 2005. Justeringerne af bymidteafgrænsningen fremgår af figuren forneden.
Bymidten udvides i Møllebroområdet med ca. 2 ha, som
er beliggende mellem bykernen og erhvervsområdet
ved Industrivænget. Møllebroområdet ligger afstandsmæssigt tæt på bykernen og størstedelen af området
er allerede beliggende i bymidten. Den del af Møllebroområdet, som inddrages i bymidten, grænser op til den
hidtidige bymidteafgrænsning og er en del af hele Møl-

Hillerød

Tolvkarlevang Nord

Industrivængeområdet
Bymidte
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Tolvkarlevang Syd

Rønnevang Nord

Rønnevang Syd

Bymidte
Industrivængeområdet
Udgår af bymidten
Udgår af Industrivængeområdet
Inddrages i bymidten
Inddrages i området til pladskrævende varegrupper
Udvidelsen af Hillerød bymidte.
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I den sydlige del af den eksisterende bymidte udtages
et område på 4 ha. som i dag hovedsageligt anvendes
som dyrskueplads og campingplads. Området udtages
ud fra den betragtning, at der fremover ikke vil være
behov for udvidelsesmuligheder af detailhandlen inden
for dette område, samt at området ikke har tilknytning
til bymidtens øvrige butiksområder og heller ikke på
sigt kan forventes at få det.

Hovedstruktur

lebroområdet, som i de kommende år står overfor at
skulle byudvikles.

I øvrigt fastholdes afgrænsningen for den resterende
del af bymidten. Størrelsen af bymidten indskrænkes
således ved ovennævnte justeringer.

Detailhandelsudbygningen 2008-2020
Hillerød Kommunes arealrammer for den fremtidige detailhandelsplanlægning er samlet i skemaet på s. 41.
Skemaet angiver udbygningsrammen til nybyggeri og
omdannelse og de maksimale butiksstørrelser i de udpegede centerområder.

Hillerød bykerne
Hillerød bykerne med strøgområderne skal være centrum for butiksenheder, som er med til at skabe det
brede og specialiserede butiks- og vareudbud. I bykernen kan lokaliseres butikker op til 3.500 m2 for dagligvarebutikker og 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker, sammen med mindre møbelforetninger.
Der udlægges en samlet ramme på i alt 20.500 m2 til
nye butikker inden for bykernen.
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Hillerød bymidte
Detailhandlen i Hillerød bymidte spiller en vigtig rolle
for Hillerød som regionalt center for detailhandlen. Bymidtens bymiljø og butiksliv er drivkraften i væksten i
detailhandlen i Hillrød Kommune og skal kunne appellere til et bredt opland for at sikre, at bymidtens attraktion kan fastholdes og videreudvikles. Det er derfor vigtigt, at der inden for Hillerød bymidte er mulighed for
fortsat udvikling af detailhandlen, således at der kan
sikres et varieret og moderne butiksudbud inden for et
koncentreret og overskueligt område med let adgang
for alle trafikarter.

Hovedstruktur

Jvf Planloven skal
møbelforretninger som
udgangspunkt lokaliseres inden
for bymidten. Hvis der ikke kan
findes plads inden for bymidten
kan der argumenteres for at
finde alternative lokaliseringer
uden for.

Møllebrovejområdet
Møllebrovejområdet skal fortrinsvist reserveres til store
butikker, som skalamæssigt er mindre egnede til en
placering i gågademiljøet i bykernen. I Møllebrovejområdet kan der lokaliseres store udvalgsvarebutikker
inden for et særligt forretningssegment, som specefikt
retter sig mod boligen og indretningen af denne. Området er derfor tiltænkt butikker med varer der omfatter:
boligudstyr, køkkener, møbler, tæpper, gardiner, hårde
hvidevarer, store elektronikvarer (tv og pc), badeværelser samt byggematerialer, der anvendes ved opførelsen af boliger.
Det er intentionen, at butikkerne og butiksmiljøet i
Møllebroområdet kan fungere som både et fysisk og
»udvalgsmæssigt« bindeled mellem de store pladskrævende butikker i området omkring Industrivænget og
gågadeområdets små og mellemstore butikker.

Industrivængeområdet
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Møllebroområdet
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Bykernen

Bymidten

Station

Afgrænsningen af Hillerød bymidte og Hillerød bykerne.
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Med udlæggene sikres det at møbelforretninger kun kan
lokaliseres inden for bymidterne i Hillerød.

Hovedstruktur

Samlet udlægges der en ramme på 20.000 m2 til udvalgsvarer og 40.000 m2 til særligt pladskrævende varegrupper, herunder møbler. Rammen til pladskrævende
varegrupper skal muliggøre udflytning af møbelforretninger fra andre steder af bymidten.

Der kan ikke lokaliseres udvalgsvarebutikker i Møllebrovejområdet, der er mindre end 750 m2.
Bymidten i øvrigt
Inden for bymidten i øvrigt og omkring stationsområdet
kan der etableres mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker, der primært betjener et mere begrænset lokalt opland end butikkerne i strøgområderne.

Skævinge bymidte

Afgrænsningen af Skævinge
bymidte.

Der udlægges en ramme på 1.500 m2 til dagligvarer.
Dagligvarebutikker må maksimalt være 1.500 m2 og
udvalgsvarer må maksimalt være 100 m2. Der kan ikke
opføres butikker, der forhandler særligt pladskrævende
varer i området.
Skævinge bymidte
Det er Byrådets målsætning, at detailhandlen i Skævinge skal sikres muligheder for udbygning i den kommende planperiode. På trods af den store konkurrence
fra de omkringliggende handelsbyer og den relativ korte
afstand til Hillerød bymidte, forventes der at kunne ske
en styrkelse af detailhandlen i Skævinge på lang sigt,
bl.a. som følge af boligudbygningsplanerne i det nære
handelsopland. Etableringen af en Netto i bymidten i
2005 forventes imidlertid at ville dække behovet for nye
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Hillerød stationsområde
I stationsområdet kan der lokaliseres butikker, som
forhandler dagligvarer samt mindre butikker med udvalgsvarer. Butikkerne skal kunne tilbyde de mange
rejsende, der bevæger sig i og gennem stationsområdet, mulighed for daglige indkøb foretaget i tilknytning
til deres rejse. Placeringen af butikkerne skal indgå i
arbejdet med planlægningen af stationsområdet og skal
sammentænkes med planerne om at opføres uddannelsesbyggeri og kontorer i stationsområdet de kommende år. Butikkerne, der lokaliseres i stationsområdet, vil
ligge ved et overordnet kollektiv trafikknudepunkt og vil
samtidig have en høj tilgængelighed for gående og cyklister.

Hovedstruktur

Ullerødbyen

dagligvarebutikker et stykke frem i tiden. På sigt forventes der at være grundlag for enkelte mindre dagligbutikker samt et begrænset antal mindre udvalgsvarebutikker til den lokale forsyning.
Forventningerne til udviklingen i detailhandlen skal ses
i sammenhæng med indsatsen for at skabe et mere attraktivt og spændende bymiljø i Skævinge bymidte.

Rammen for bydelscenteret ved
Ullerødbyen.

I Skævinge bymidte kan der samlet set planlægges for
nybyggeri og omdannelse til butiksformål inden for en
ramme af 2.500 m2. Den maksimale butiksstørrelse for
den enkelte butik fastsættes til 2.000 m2 for dagligvarer
og 500 m2 for udvalgsvarer.
Bydelscentrene
I bydelscentrene skal der lokaliseres decentrale butikker med den aktuelle bydel som opland. De indeholder
et mere mangfoldigt udbud af indkøbsmuligheder med
god trafikal tilgængelighed for gående, cyklister og med
individuel kollektiv trafik. Bydelscentrene kan kun placeres i Hillerød by, da de andre bysamfund har for få
indbyggere (jf. Planloven).

Frederiksværksgade
v. Ullerød SuperBrugs

Rammen for bydelscenteret ved
Frederiksværksgade v/ Ullerød
SuperBrugs.

Der eksistere tre bydelscentre i Hillerød:
• Frederiksværksgade v/ Ullerød SuperBrugs,
• Ullerødbyen og
• Fredskovhellet
Byrådet har som mål at styrke bydelscentrene. Dette
skal ske ved, at der ikke planlægges for nye bydelscentre, før de eksisterende er udfyldt. Bydelscentrenes
placering kan ses på kortene til venstre.
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Fredskovshellet

Bydelscenteret på Frederiksværksgade ved Ullerød SuperBrugs har en samlet ramme på 5.000 m2, den enkelte dagligvarebutik må være på maks. 3.500 m2, og den
enkelte udvalgsvarebutik må være på maks. 250 m2.

Rammen for bydelscenteret ved
Fredskovhellet.

Bydelscenteret ved Ullerødbyen har en samlet ramme
på 3.000 m2, den enkelte dagligvarebutik må være på
maks. 1.500 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må
være på maks. 250 m2.
Bydelscenteret ved Fredskovhellet har en samlet ramme på 3.000 m2, den enkelte dagligvarebutik må være
på maks. 2.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik
må være på maks. 250 m2.
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Lokalcentrene
I lokalcentrene lokaliseres butikker med det lokale bysamfund som opland. Her kan der lokaliseres mindre
dagligvarebutikker og små udvalgsvarebutikker, der
dækker det daglige behov for indkøb i et lokalområde.
Butikkerne spiller en væsentlig rolle i dagligvareforsyningen i de store boligområder.

Hovedstruktur

Der må ikke lokaliseres butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

Der findes eksisterende lokalcentre ved:
• Egedamscenteret,
• Jespervej,
• Hillerødholmsallé,
• Sophienborg
• Milnersvej
• Uvelse og
• Skansevej.
Dertil udpeges tre nye lokalcentre:
• Gørløse og
• Nødebo.

Lokalcentrene ved Hillerødholmsallé, Sofienborg, samt i
Nødebo og Gørløse må hver især have en samlet størrelse på op til 1.000 m2, den enkelte dagligvarebutik
må være på maks. 1.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må være på maks. 100 m2.
Lokalcentret ved Milnersvej må have en have en samlet
størrelse på op til 1.150 m2, den enkelte dagligvarebutik må være på maks. 1.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må være på maks. 100 m2.
Butikker i bysamfundene
Uden for centrene kan der etableres mindre enkeltstående butikker, der alene betjener en afgrænset del af
en bydel eller et bysamfund. I bysamfundene Alsønderup, Gadevang, Nr. Herlev, Tulstrup, Ny Hammersholt,
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Med ændringerne i Planloven er der mulighed for at
fastsætte et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål
for lokalcentre på 3.000 m2.
Lokalcentrene i Uvelse, ved Skansevej, Jespervej og
Egedamscentret må have en samlet størrelse på op
til 1.500 m2, den enkelte dagligvarebutik må være på
maks. 1.000 m2, og den enkelte udvalgsvarebutik må
være på maks. 100 m2.

Hovedstruktur

Freerslev, Store Lyngby og Meløse kan der etableres
mindre butikker, der alene betjener disse områder. Dagligvarebutikker må maksimalt være 500 m2. Butikker,
der forhandler udvalgsvarer og særligt pladskrævende
varer, må maksimalt være 100 m2.
Butikker med salg af egne produkter
I områder, hvor der kan placeres produktionserhverv,
kan der i tilknytning til den enkelte virksomhed tillades
mindre butikker til salg af egne produkter. Butikkernes
størrelse må normalt ikke overstige 20 % af virksomhedens samlede etageareal og må maksimalt være på 250
m2.
Butikker med pladskrævende varegrupper
Industrivænget
Butikkerne betjener et regionalt opland og har en god
trafikal tilgængelighed for individuel trafik.
Der kan kun lokaliseres butikker, der forhandler særligt
pladskrævende varer. Dog ikke møbler jvf. Planloven.
Der udlægges ingen ny ramme til nye butikker.
Rønnevang
I området kan lokaliseres butikker, der har et regionalt
opland, og som har behov for en høj tilgængelighed
med individuel trafik.
Området må kun indeholde butikker, der forhandler
særligt pladskrævende varer.
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Området opdeles i to delområder - Rønnevang Nord og
Rønnevang Syd som vist på kortet s. 39.
Inden for Rønnevang Nord udlægges der ikke nye rammer.
Inden for Rønnevang Syd kan der maksimalt etableres 35.000 m2 bruttoetageareal til butikker med salg af
særligt pladskrævende varegrupper. Dog ikke møbler
jvf. Planloven.
Den maksimale butiksstørrelse er 5.000 m2 i Rønnevang
Nord, og i Rønnevang Syd må der opføres én butik på
10.000 m2, én på 5.000 m2 og de øvrige må være op til
3.000 m2.
Tolvkarlevang
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Hovedstruktur
Bymidten
Industrivængeområdet Øst og Vest
Tolvkarlevang Nord

Tolvkarlevang Syd

Rønnevang Nord

Rønnevang Syd

Rammen for Industrivængeområdet.

I området kan lokaliseres butikker der har
hele regionen som opland.
Lokaliseringen ved Tolvkarlevang ligger optimalt i
forhold til regionens overordnede vejnet og har en høj
trafikal tilgængelighed for individuel trafik.

Der kan lokaliseres butikker, der forhandler særligt
pladskrævende varegrupper. Intentionen er, at området
skal indeholde byggemarkeder, tømmerhandler og plantecentre.
Der udlægges ingen ny ramme.
Butikkernes visuelle udtryk
I nye såvel som eksisterende detailhandelsområder skal
den arkitektoniske kvalitet fremmes. Det skal bl.a. ske
ved, at der på udpegede vejstrækninger og i udvalgte
områder stilles særlige krav i lokalplanlægningen til den
arkitektoniske udformning, så byggeriet afpasses og
indføjes nænsomt i den eksisterende by eller landskab.
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Området opdeles i to delområder - Tolvkarlevang Nord
og Tolvkarlevang Syd som vist på kortet s. 39.

Der skal sikres en afdæmpet og sammenhængende
visuel oplevelse, når man færdes på og ved vejene i og
omkring erhvervsområderne i Hillerød.
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Hovedstruktur

Der skal samtidig stilles særlige krav til butikkernes
skiltning og reklamering, så de understøtter dette.
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Type

Ramme for udbygning
Dagligvarer

I alt

Maks. butiksstørrelser

Udvalgsvarer

Pladskr.
varer

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Pladskr.
varer

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Hillerød bykerne

Bykerne

2.500

15.000

3.000

20.500

3.500

2.000

500

Øvrige Hillerød
bymidte

Bymidte

500

1.000

-

1.500

En á
500
øvrige
100

250

250

Hillerød stationsområde

Stationsområde

1.500

-

-

1.500

1.500

100

-

Møllebrovejområdet ****

Bymidte

-

20.000

40.000

60.000

-

2.000
(min.
750)*

To á
10.000
øvrige
5.000

Skævinge

Bymidte

1.500

1.000

-

2.500

2.000

500

500

Frederiksværksgade v/ Ullerød
SuperBrugs

Bydelscenter

1.000

500

-

1.500

3.500

250

-

Fredskovhellet

Bydelscenter

-

-

-

-

2.000

250

-

Ullerødbyen**

Bydelscenter

-

-

-

-

1.500

250

-

Egedamscentret

Lokalcenter

500

-

-

500

2.000

100

-

Skansevej

Lokalcenter

-

-

-

-

1.500

100

-

Jespervej

Lokalcenter

-

-

-

-

1.000

100

-

Hillerødholmsallé

Lokalcenter

-

-

-

-

1.000

100

-

Sophienborg

Lokalcenter

-

-

-

-

1.000

100

-

Milnersvej

Lokalcenter

-

-

-

-

1.000

100

-

Gørløse

Lokalcenter

1.000

-

-

1.000

1.000

100

-

Nødebo

Lokalcenter

1.000

-

-

1.000

1.000

100

Uvelse

Lokalcenter

-

-

-

-

1.500

100

-

Industrivængeområdet (øst og vest)

Erhvervsområde

-

-

-

-

-

-

3.000

Tolvkarlevang
(nord og syd)***

Erhvervsområde

-

-

-

-

-

-

En á
5.000
øvrige
1.500
(min.
500/750)*

Rønnevang Nord

Erhvervsområde

-

-

-

-

-

-

5.000

Rønnevang Syd
****

Erhvervsområde

-

-

35.000

35.000

-

-

En á
10.000,
en á
5.000,
øvrige
3.000

9.500

37.500

78.000

125.000

I alt

-

*
Bemærk minimumsstørrelse.
** Der er vedtaget en lokalplan, der muliggør 3.000 m2 dagligvarebutikker i Ullerødbyen
*** Der eksisterer en lokalplanlagt rummelighed på 24.000 m2 til særligt pladskrævende varer i Tolvkarlevang, der ikke er opført ved vedtagelsen af kommuneplantillægget. Arealer til pladskrævende varer
indregnes ikke i den samlede ramme for udbygningen af detailhandlen i centerområderne. Da der ligger
butikker uden for rammeområderne, svarer summen af butiksarealet ikke til det opgjorte butiksareal
på s. 23. Rammerne for udbygningen overskrider det beregnede behov for bl.a. at sikre fleksibilitet i
udbygningen, hvor manglende interesse for at etablere butik i ét område kan blokere for udbygningen i
et andet område. Der er eksempelvis usikkert om udbygningsrammerne i lokalcentrene vil blive udnyttet.
**** Møbler skal lokaliseres inden for bymidten selv om de er klacificerede som særligt pladskrævende
varegruppe. Jvf Planloven kan de ikke lokaliseres uden for, hvis der kan findes plads i bymidten. Derfor
skal nye møbelbutikker lokaliseres i Møllebrovejområdet.
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Område

Rammer

Rammer og maksimale butiksstørrelser

Rammer

Rammeområder
Industrivængeområdet
Bykernen

8.E.10, 8.E.11 og del af 8.E.12

1.C.3, 1.C.4, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.7, 1.C.8, 1.C.9, 1.C.10,
1.C.11, 1.C.12, 1.C.13, 1.C.21, 1.C.22, 1.C.29 samt del

Tolvkarlevang Nord og Syd

af 1.C.2 og 1.C.20

En del af 8.E.17 samt del af 8.E.18

Stationsområdet

Rønnevang

1.C.33, 1.C.45, 1.C.46 (kptillæg nr. 18, 2005)

8.E.15, 8.E.16 samt nye rammeområder for Rønnevang
Syd

Møllebrovejområdet
1.C.16 samt del af 8.E.12

Bydelscentre
2.C.2, 4.C.2, 5.C.14

Øvrige bymidte
1.C.1, 1.C.14, 1.C.18, 1.C.24, 1.C.25, 1.C.26, 1.C.27,
1.C.28, 1.C.30, 1.C.31, 1.C.32, 1.C.33, 1.C.34, 1.C.35,
1.C.36, 1.C.37, 1.C.38, 1.C.39, 1.C.40, 1.C.41, 1.C.42,
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1.C.44, 1.C.45, samt del af 1.C.2 og 1.C.20
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Således endeligt vedtaget af Hillerød Byråd i henhold
til § 27 i Lov om planlægning.
Hillerød Byråd, den 27. februar 2008.

Vedtagelse

Vedtagelsespåtegning

Kirsten Jensen
borgmester
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/Søren Thorup
kommunaldirektør
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