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Politiske ambitioner for levende bymidter opfyldes af kommunerne
- Etablering af Business Improvement Districts er en stærk fælles ramme, som kan samle alle aktører om- 
 kring bymidterne (kommunen, kultur- og foreningsliv, ejendomsejere og handelsliv).
- Med forpligtende BIDs vil man undgå freeriders, samtidig med at alle har en stemme
- Vi forslår, at der skal være lovhjemmel til at etablere et lokalt BID med 2/3 flertal blandt alle lokale aktø- 
 rer, og der skal være ny afstemning hvert 5 år
- Kommunen skal deltage aktivt i de lokale BIDs, sammen med de øvrige lokale aktører. På den måde kan  
 der skabes et samtalerum til at finde de fælles ideer og løsninger. 
- Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd og KL er enige om en forsøgsordning med lov- 
 hjemmel.

Fasthold den kommunale fleksibilitet – også ift. aflastningscentre
- Effekten af planlovsændringen i 2017 er endnu ikke effektueret, og det er derfor for tidligt at evaluere  
 reglerne for aflastningscentre.
- Et stop for aflastningscentre, vil ikke løse problemer i bymidterne. Aflastningscentre huser større butik- 
 ker, hvor det er belejligt at kunne få varerne transporteret med bil.
- Det er altså helt forskellige typer af butikker, som der tænkes placeret i henholdsvis aflastningscentre og  
 bymidter, som ikke er i konkurrence med hinanden

Forenkling af redegørelseskrav
- Staten bør stille data om fx omsætning til rådighed for kommunerne, så redegørelseskravet bliver nem 
 mere for kommunerne at opnå.

Internethandel udfordrer den levende bymidte
- Der er en stigende tendens i samfundet til, at kun- 
 der køber flere af deres varer på internettet. Det  
 truer bymidterne, og der er behov for nytænkning.
- I regeringsudspillet Flere uddannelser og stærke lo- 
 kalsamfund forslås et stop for aflastningscentre i 5 år.
- KL vurderer, at lovændringen i 2017 isoleret set ikke  
 har haft den store effekt på bymidternes sværere vil- 
 kår. Der er i praksis kun få butikker, der har slået  
 dørene op, da butiksområderne først er vedtaget i  
 kommunernes planlægning for 2018 og 2019. 
- Internethandel er eksploderet i vækst i samme pe- 
 riode, og det er her den reelle trussel for bymidter- 
 ne kommer fra

Freeriders bremser potentialerne i bymidterne
- Kommunerne samler ofte de lokale aktører om- 
 kring styrkelse af bymidterne, men mange steder  
 bremses ambitionerne af enkelte freeriders, som  
 ikke vil deltage i fællesskabet. 

- Som freerider nyder man alligevel godt af de lokale  
 aktiviteter byrumsforbedringer, markedsdage osv.
- De eksisterende frivillige offentlige-private partner- 
 skaber omkring bymidterne (Business Improve- 
 ment Districts) udvikler sig ofte for langsomt til at  
 følge med konkurrencen fra eks. internethandlen

Bureaukrati og dårligt politisk grundlag for 
planlægning for detailhandel
- Kommunerne skal fra 2017 lave en detailhandels- 
 analyse forud for planlægning for detailhandel. Kra- 
 vene hertil er så rigide - selv ved små udvidelser - at  
 der kræves dyr eksperthjælp fra rådgivere 
- Mange af analyserne er mangelfulde, udarbejdet af  
 de samme rådgivere på tværs af kommuner og ba- 
 seret på forældet og mangelfuldt data.
- Data skal indsamles ved at besigtige alle butikkerne  
 samt anmode om omsætningstal, som mange bu- 
 tikker ikke ønsker at udlevere. Dette gøres for hele  
 oplandet, og er samlet set utroligt ressourcekrævende.

De største udfordringer på detailhandelsområdet lige nu
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Vidste du at…. 

1) Internethandel er steget med 23 % i perioden 2011 – 2018 ifølge Danmarks Statistik. I 2018 handlede 80  
 % af danskerne på nettet

2) Internethandel med dagligvarer steg 92 % i samme periode, og tøj steg 30 % 

3) Konkret viser evalueringen af planloven, at der er planlagt for 25 aflastningsområder i 23 kommuner ud  
 af 64 mulige [da aflastningsområder i de 34 hovedstadskommuner er reguleret i et lands-plandirektiv]. 
 I de fleste af aflastningsområderne (18 ud af 25), er der sågar ikke tale om nye områder, men eksisteren- 
 de butiksområder, som udvides. 

Har du spørgsmål til KL, eller søger du viden om kommunernes indsatser ift. 
boligplanlægning
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