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1 Indledning og baggrund
Lolland Kommune ønsker at opdatere og revidere sin kommuneplan for så vidt
angår emnet detailhandel med henblik på at skabe rammer for ny udvikling.
For at kunne tage stilling til evt. ændringer i plangrundlaget er det nødvendigt at
udarbejde en detailhandelsanalyse, der giver en status på detailhandlen.

Kontrolleret af MST
Godkendt af MST

Lolland Kommunes seneste detailhandelsanalyse er fra 2008. En ny detailhandelsanalyse er relevant, fordi der i perioden er sket forandring, bl.a. konjunkturmæssigt, demografisk, ift. e-handel og på lovområdet. Planlovsændringen pr. 15. juni
2017 giver f.eks. nye muligheder inden for detailhandelsområdet vedr. butiksstørrelser og udlæg af aflastningsområder, som Lolland Kommune bør tage stilling til.
Dertil er der også sket forandring lokalt og politisk. Mest positivt er, at de seneste
tal nu viser en svag beskæftigelsesfremgang på 2,3 % i 2016, især båret frem af
nye virksomheder og vækst i de ni største store virksomheder, som står for 30,9%
af den samlede private beskæftigelse i kommunen. I modsat retning trækker et
generelt fald i befolkningstallet i Lolland Kommune, som dog dækker over en stabil
udvikling i byerne og en tilbagegang i landområderne.
Et sidste vigtigt forhold er, at Lolland Kommuneplan nu indeholder en strategi om
at gøre Rødby/Holeby området til et udviklingsområde, som skal tage afsæt i
etableringen af en ny station på banen mellem Femernforbindelsen og Nykøbing
Falster.
Detailhandelsanalysen omfatter bl.a. disse emner, og giver et samlet godt afsæt
for en debat om fremtidens detailhandelsstruktur. Analysen er således et skridt på
vejen mod en revideret detailhandelsstruktur i Lolland Kommune. Evt. realisering
af anbefalinger i analysen kan dog først ske, når det nødvendige plangrundlag og
de nødvendige tilladelser er på plads.
NIRAS har udarbejdet detailhandelsanalyse 2018 i perioden februar-marts 2018.
Efter analysen har været præsenteret for Politikerne i Lolland Kommune er der
fortaget en revision af enkelt tal i tabel 6.2.1-6.2.3, som har ført til en række konsekvensrettelser, herunder er tallene rettet i tabellerne 6.3.1-6.3.3. Dette har ikke
ført til ændringer i konklusioner eller strategiske anbefalinger.
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2 Analysens indhold
Analysen indeholder bl.a. kortlægning af kommunens butikker på en række områder, f.eks. butikkernes omsætning og areal, beliggenhed, befolkningens forbrug,
dækningsgrader mv. Analysen indeholder også vurderinger af styrkepositioner og
udviklingsmuligheder, og der undersøges nogle scenarier, der udspringer af nogle
konkrete overvejelser. Endelig fremkommer NIRAS med anbefalinger til kommunens strategiske satsninger ift. udvikling af detailhandlen.
I analysen tages de generelle udviklingstendenser og forhold med i betragtning,
f.eks. øget urbanisering og øget e-handel. Men også specifikke forhold tages i
betragtning, f.eks. at Lolland Kommune, sammen med Guldborgsund Kommune,
også i økonomisk sammenhæng i princippet skal betragtes som en ø. Med andre
ord er det, udover turister, vanskeligt at tiltrække borgere udefra til at styrke detailhandelen, også selv om at der dagligt er flere, der pendler ind end ud af kommunen. Dertil har husstandene i kommunen en lavere erhvervsindkomst, og dermed en lavere disponibel indkomst, end landsgennemsnittet.
Denne analyse af detailhandlen i Lolland Kommune:
•
•
•
•
•
•

giver et overblik over status på detailhandlen i kommunen,
beskriver den forventede økonomiske og strukturelle udvikling i detailhandlen
generelt og i Lolland Kommune, bl.a. e-handlens indflydelse,
beskriver konkurrencesituationen i forhold til Nykøbing, København og NordTyskland,
beskriver potentialet: 3 mulige udviklingsscenarier, og konsekvenserne heraf,
afdækker det mest kvalificerede udviklingsscenarie og en følsomhedsanalyse af
scenariet,
giver strategiske anbefalinger til udvikling af detailhandlen i Lolland Kommune.

Forud for denne analyse er der gennemført en besigtigelse i sep. 2017 og i jan.
2018 af detailhandelen i Lolland og der er gennemført 4 interviews, af:
- Teknik og Miljømyndigheden i Lolland Kommune
- Nakskov Erhverv og Handel
- Maribo Handel
- Business Lolland-Falster.
I analysen indgår endvidere den forventede/kendte udvikling i detailhandlen i
Guldborgssund Kommune.
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3 Status – eksisterende forhold
Det er et særligt vilkår, at Lolland og Guldborgsund Kommuner i høj grad er et
afgrænset område (”Ø-geografi”), og det er et generelt vilkår, at den pågående
centralisering af detailhandlen finder sted på tværs af kommunegrænserne.
Når man skal forholde sig til detailhandelsstrukturen i Lolland Kommune giver det
derfor god mening også at forholde sig til detailhandelsstrukturen for begge kommuner.

3.1.1

Den overordnede detailhandelsstruktur på Lolland og Falster
Hovedbyerne i Lolland Kommune er Nakskov og Maribo, der hver har bymidter og
bydelscentre. Rødby har endvidere en bymidte. I Guldborgssund Kommune er
hovedbyen Nykøbing, der har en bymidte, samt Guldborgsundcentret.
Detailhandelen i øvrigt i Lolland Kommune består stort set alene af lokalcentre og
enkeltstående dagligvarebutikker.
Den overordnede detailhandelsstruktur på Lolland og Falster er således domineret
af 2 de centre: Nakskov og Nykøbing, som det fremgår af illustration 3.1.1 ”Den
overordnede detailhandelsstruktur på Lolland og Falster”. Afstanden imellem disse
to største byer betyder, at der er ”plads” til Maribo og Sakskøbing, som begge,
men i forskelligt omfang, har opretholdt et udbud af udvalgsvarer.
Efterhånden som centraliseringen må forventes at øges, er der en risiko for, at
Nakskovs detailhandel også får det svært i forhold til Nykøbing. Her er Nakskov
dog foreløbig begunstiget af geografien.

Illustration 3.1.1:
Detailhandelsstrukturen på
Lolland og Falster
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Detailhandel i Nakskov
Med en befolkning på omkring de 13.000 indbyggere og et forventet forbrug på
bare 975 mio. kr., burde Nakskov ikke være i stand til at opretholde et så godt
udbud af detailhandel, som den gør. Ser man isoleret på effekten for detailhandlen
må man antage, at detailhandelen i Nakskov ikke er udsat for helt den samme
konkurrence som andre byer af samme størrelse. Netop af denne grund bør man
også være ekstra opmærksom på om Nakskov begynder at tabe yderligere terræn
til Nykøbing.
Nakskov er en humlebi forstået på den måde, at byen ikke er stor nok til at have
så godt et udbud af butikker, som der faktisk er. Dertil er geografien og infrastrukturen til Nakskov ikke særlig god. Men i Nakskov har der igennem mange år været
en fokuseret indsats på udvikling af bymidten (via en strategi) og på at samarbejde med handlen. Det har bl.a. resulteret i en kompakt bymidte, hvor dagligvarebutikkerne ligger tæt på udvalgsvarebutikkerne. Dette er ligeledes med til at styrke Nakskov.
At Nakskovs detailhandel har det godt er især kæder som H&M, Wagner og Normal
gode indikatorer på. Disse butikker, sammen med den centrale dagligvarehandel,
stiller Nakskov i en position, som mange andre byer må misunde.

Illustration 3.1.2-1:
Bymidtekort med angivelse af
butikker og andre relevante
byfunktioner i Nakskov

Ser man samlet på en række forhold omkring bymidten i Nakskov, viser de, at
bymidten står stærkt. Dette styrkes af, at der kun er en lille gruppe af eksterne
butikker, der ikke truer bymidten.
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Illustration 3.1.2-2:
Rating af bymidten i Nakskov

Det samlede billede viser, at Nakskov både står stærkt i en lokal og en ”regional”
sammenhæng. Det sidste på grund af det lidt beskyttede opland. Bymidten er
attraktiv, bl.a. fordi der er samlet næsten alle butikker og fordi de eksisterende
butikker har en høj kvalitet. Til gengæld kunne parkeringsmulighederne være
bedre og der er få udviklingsmuligheder for detailhandelen.

3.1.3

Detailhandel i Maribo
Detailhandelen i Maribos bymidte har haft det bedre. Bymidten bærer præg af
tomme eller dårligt udnyttede lokaler. Normalt ser man, at en gågade mister sine
butikker i enderne, mens den centrale del af gågade kan fastholde sine butikker
længst, men i Maribo er det den centrale del af gågaden, der har mistet sine butikker. Det skyldes bl.a. at Lollandcenteret i den østligste ende af Østergade og en
gruppe tøjbutikker i den vestlige ende af Vestergade er de stærkeste og mest
attraktive butiksgrupperinger. Gågaden i Maribo opleves derfor næsten som to
adskilte butiksområder.
Når det er konstateret, viser analysen af omsætningen, at Maribo tilsyneladende
har en relativ stor omsætning især i dagligvare- og særligt pladskrævende udvalgsvaredelen. Begge disse varegrupper er placeret udenfor bymidten, og understøtter således ikke bymidten som et handelscentrum.
Derfor må konklusionen være, at bymidten i Maribo står meget svagt, men holder
skindet på næsen på grund af en evne til at fastholde den lokale omsætning, og at
være det første alternativ til Nakskov.
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Illustration 3.1.3-1:
Bymidtekort med angivelse
af butikker og andre relevante
byfunktioner i Maribo

Maribo skal finde en ny unik rolle, for ikke at lide samme skæbne som andre byer
på øst-Lolland og Falster, som er udsat for stor konkurrence fra Nykøbing. Dette
arbejde er i gang, og skal ses sammen med udviklingen i Nakskov, Nykøbing og
Sakskøbing.
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Illustration 3.1.3-2:
Rating af bymidten i Maribo

Oplandets
størrelse

Antal
kædebutikker

Da Maribo har et stort opland hvorfra kunder må antages at køre i bil til dagligvarebutikkerne, vil der til stadighed være ønsker fra de handle om at forbedre
netop deres forhold, f.eks. ved at udvide butikker flytte til bedre placering og
lignende.
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Udvikling i detailhandelsstrukturen i Lolland Kommune
Udviklingen beskrives her i forhold til den seneste detailhandelsanalyse fra 2008
med forbehold for forskelle i opgørelsesmetoder og afgrænsning af oplande. Dog
kan der for de særligt pladskrævende udvalgsvarer ikke ske en sammenligning ift.
antal butikker fordelt på byer/oplande, da der i 2008 ikke blev udarbejdet en opgørelse fordelt på byer/oplande.

3.1.4.1

Antal butikker
I Nakskov er der i 2018 70 udvalgsvarebutikker, hvilket er en reduktion på 13
butikker. Antallet af dagligvarebutikker er også reduceret med 12 butikker: fra 39
til nu 27 stk.
I Maribo er der i 2018 51 udvalgsvarebutikker, hvilket er en reduktion på 10 butikker. Antallet af dagligvarebutikker er steget med 5 butikker: fra 19 til nu 24 stk.

2018-tal

Tabel 3.1.4.1:
Antal butikker 2018 pr. analyse opland. Se evt. figurerne i
afsnit 6.1 for det fulde overblik over antallet af butikker.
* Faktisk antal butikker i
området, som af diskretionshensyn er lagt sammen med
Nakskov eller Maribo.

Dagligvarer

Udvalgsvarer

Særlig pladskrævende udvalgsvarer

Sum

Nakskov
Maribo

27
24

70
51

15
25

112
97

Rødby/Holeby
Rødbyhavn
Land

9
5
14

10
4
(8)*

(1)*
(3)*
(1)*

19
9
14

I Rødby/Holeby er der i 2018 10 udvalgsvarebutikker, hvilket er en reduktion på 5
butikker.
I 2018 er der i Lolland Kommune 37 særligt pladskrævende udvalgsvarebutikker,
hvilket er en øgning på 14 butikker. De 37 butikker fordeler sig på 15 butikker i
Nakskov og 21 i Maribo.
Derudover er der i 2018 enkelte dagligvarebutikker i Rødbyhavn og spredt ud i
landområderne, i alt 19 stk.
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Illustration 3.1.4.1:
Kort med fordeling af butikker
i byerne Nakskov, Maribo,
Rødby/Holeby og Rødbyhavn
og udenfor byerne. Se evt.
figurerne i afsnit 6.1 for det
fulde overblik over antallet af
butikker.

3.1.4.2

Butiks-/Bruttoetageareal
I Nakskov er der i 2018 26.858 m2 udvalgsvarebutikker, hvilket er en øgning på
6.958 m2. Arealet af dagligvarebutikker er reduceret med 1.811 m2 fra 19.200 til
17.389 m2. Af særligt pladskrævende udvalgsvarer er der 34.029 m2 i 2018.
I Maribo er der i 2018 12.130 m2 udvalgsvarebutikker, hvilket er en minimal
reduktion på 470 m2. Arealet af dagligvarebutikker er steget med 4.628 m2:
fra 7.500 til 12.128 m2. Af særligt pladskrævende udvalgsvarer er der 25.529 m2 i
2018.

Tabel 3.1.4.2:
Antal m2 butiksareal i 2018

2018-tal
Nakskov
Maribo
Rødby/Holeby
Rødbyhavn
Landområder
Total

26.858
12.130
3.016
746

Særlig pladskrævende udvalgsvarer
m2
34.029
25.529
3.939
900

42.750

64.397

Dagligvarer

Udvalgsvarer

m2

m2
17.389
12.128
4.535
3.153
6.292
43.497

I Rødby/Holeby er der i 2018 3.016 m2 udvalgsvarebutikker, hvilket er en minimal
stigning i areal på 816 m2. Arealet af dagligvarebutikker er steget med 2235 m2:
fra 2.300 m2 til 4.535 m2. Af særligt pladskrævende udvalgsvarer er der 3.939 m2
i 2018.
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I 2018 er der i Lolland Kommune 64.397 m2 særligt pladskrævende udvalgsvarebutikker (fordelt på 37 butikker), hvilket er en reduktion i areal på 4.403 m2 (selv
om der er tale om en øgning på 14 butikker fra 23 til 37 butikker).
Omsætning
Der er et meget usikkert sammenligningsgrundlag ift. omsætning på mange områder, da der i rapporten fra 2008 af diskretionshensyn ikke blev vist omsætningstal
for de fleste af byerne/oplandene. Af den årsag bringer vi her kun de sammenlignelige tal. I rapporten fra 2008 indgik der endvidere ikke omsætningstal for særligt pladskrævende udvalgsvarer.
I hele Lolland Kommune omsatte detailhandlen for knap 2 mia. kr. Det er fordelt
med ca. halvdelen i Nakskov, noget mindre i Maribo og resten i den øvrige kommune.
I Nakskov er der i 2017 en omsætning på 492 mio. kr. på dagligvareområdet.
Det er et fald på 31 mio. kr. fra 523 mio. kr. i 2007. Mht. udvalgsvarer er der i
2017 en omsætning på 223 mio. kr. Det er tilsyneladende et fald på ikke mindre
end 230 mio. kr. fra 453 mio. kr. i 2007. Dette resultat er så markant, at det ikke
alene kan forklares ved et reelt fald i omsætning. En del af faldet må forventes at
stamme fra forskelle i de datagrundlag, der er anvendt i analyserne, og så kan der
i 2007-tallet indgå butikker, der i dag anses for at være særlig pladskrævende
udvalgsvarebutikker.
I Maribo er der i 2017 en meget større omsætning i dagligvarehandlen (430 mio.
kr.) end i 2007 (ca. 250 mio. kr.). Også her må man forvente, at det ikke alene er
udtryk for en vækst i omsætningen. Den vækst i omsætningen, som analyserne
viser, svarer nemlig til 1-2 supermarkeder eller 2-3 discountbutikker. Der er dog
også noget der tyder på at dagligvarehandlen i Maribo har haft held til at tiltrække
omsætning fra et meget stort opland. Udvalgsvarehandlen har oplevet en lille
tilbagegang.
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Maribo
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Nakskov

2017-tal

Lolland Kommune

Dagligvarer

492

430

94

129

1145

Udvalgsvarer

223

164

-

16

403

Særlig pladskrævende
udvalgsvarer

214

222

-

-

437

I Rødby/Holeby er der i 2017 en omsætning på 129 mio. kr. på dagligvareområdet. Det er en fremgang på 16 mio. kr. fra 113 mio. kr. i 2007. Mht. udvalgsvarer
er der i 2017 en omsætning på 16 mio. kr. Det er et fald på 36 mio. kr. fra 52
mio. kr. i 2007.

Illustration 3.1.4.3:
Kort med fordeling af omsætning i byerne Nakskov, Maribo, Rødby/Holeby og Rødbyhavn og udenfor byerne
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4 Økonomisk og strukturel udvikling i detailhandlen generelt og i Lolland Kommune
Dette afsnit handler om den forventede økonomiske og strukturelle udvikling i
detailhandlen generelt og i Lolland Kommune, blandt andet hvordan konkurrencesituationen vil udvikle sig, og hvilken indflydelse e-handlen har.

4.1.1

Økonomisk udvikling generelt og i Lolland
Generelt har Lolland Kommune i perioden 2011-15 været hårdt ramt af flere sideløbende globale tendenser som urbanisering og en erhvervsmæssige tilbagegang
på grund af den generelle økonomske afmatning siden 2011. De seneste tal fra
Region Sjælland viser nu en svag beskæftigelsesfremgang på 2,3 % i 2016, især
båret frem af nye virksomheder og vækst i de ni største store virksomheder, som
står for 30,9% af den samlede private beskæftigelse i kommunen. Udover kommunen som er en stor arbejdsplads i sig selv, så tæller de største arbejdspladser
Scandlines (420 ansatte), MHI Vestas (370), Man Diesel Turbo (200) og Lalandia
(190).
Lolland Kommunes befolkningsprognose 2017 – 29 viser et generelt fald på omkring 4.200 borgere i perioden. Opdelt på befolkningsgrupper dækker dette tal
over et næsten uændret antal ældre, men et dramatisk fald i gruppen af især 4059 årige fra 21.709 i 2017 til 19.574 i 2029.
Kommunen oplever en beskæftigelsesmæssig indpendling. 2.206 personer fra
andre kommuner tager hver dag til Lolland Kommune for at arbejde, imod 1.755
personer som pendler ud af kommunen.
Det økonomiske opland for kommunens detailhandel tager afsæt i, at Lollands
hustande har en lavere erhvervsindkomst og dermed lavere disponibel indkomst
ift. landsgennemsnittet. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst var i 2016 på 286
tkr., hvilket var lavere end landsgennemsnittet på 359 t.kr. Den disponible indkomst er beregnet til 290 i 2017.
I Lolland Kommune var der i 2016 ca. 635.000 overnatninger på hoteller og feriecentre, hvoraf ca. 171.000 var udlændinge. Der var ca. 108.000 overnatninger
på campingpladser i kommunen, og hertil skal lægges sommerhus gæster. Disse
turister udgør et væsentligt bidrag til omsætningen i detailhandlen i Lolland Kommune.

4.1.2

Strukturel udvikling i detailhandlen generelt og i Lolland
Den generelle økonomiske afmatning, der har hersket de seneste år, ser nu ud til
at være vendt. Der er nu f.eks. tale om en beskeden fremgang i beskæftigelsen i
Region Sjælland og der er fremgang i borgernes forbrug generelt. Forbrugerne
bruger igen flere penge på landsplan, men i Lolland Kommune er væksten i den
disponible indkomst stagneret siden ca. 2014.

4.1.3

Fysiske butikker før og nu
Antallet af fysiske butikker er generelt i tilbagegang, og der er en tendens til at
butikkerne bliver større. Dette gør sig også gældende i Lolland Kommune.
I Lolland Kommune var antallet af fysiske butikker primo 2008 på ca. 280 butikker
med et samlet bruttoetageareal på godt 78.000 m2 og en omsætning i 2007 på
godt 1,9 mia. kr. inkl. moms. I 2017 er antallet af fysiske butikker (eksklusiv særligt pladskrævende udvalgsvarebutikker) i Lolland Kommune på 214. Det samlede
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bruttoetageareal for disse butikker er på godt 85.000 m2 og omsætningen i hele
detailhandlen i 2017 er på knapt 2,0 mia. kr. inkl. moms.

4.1.4

E-handlens påvirkning
Presset fra e-handlen er konstant, og til forskel fra 2008 er der nu mere data om
emnet. E-handel er nu en naturlig måde at handle på, både set fra forbrugernes
og fra detailhandlens perspektiv.
Tendensen er at e-handlen vokser år efter år, både i danske og udenlandske butikker. Udviklingen forventes at fortsætte og blive forstærket, eftersom befolkningen med tiden kun bliver mere digital. Danskernes online køb steg i 2017 med 9%
i antal af handler og 14% i det totale forbrug sammenlignet med 2016, og flere
handler hyppigere over nettet end tidligere, fordi der er et stort udvalg, det er
bekvemt og pga. lave priser. I dag tegner e-handlen med varer i Danmark sig for
godt 10 pct. af detailomsætningen i Danmark, men der er stor forskel mellem de
enkelte brancher.
Tøj, sko og smykker er det, der handles oftest på internettet. Dagligvarer, mad og
drikke er en kategori, der er gået frem de seneste år, men e-dagligvarehandlen er
endnu ikke så udbredt igen i Danmark, og er typisk brugt i de større byer, herunder hovedstadsområdet, ofte blandt børnefamilier med små børn. Børnefamilierne
er de mest ivrige e-handlere, mens pensionisterne (65+ år) bruger flest penge pr.
handel.
Konkurrencen fra udlandet er også konstant: andelen af danske ordrer i udenlandske netbutikker stiger fortsat hurtigere end køb i danske netbutikker, og 33% af
handlerne på nettet i 2017 var i en udenlandsk netbutik. Det stiller krav til internetbutikkernes serviceniveau, vareudbud og tilbud til kunderne. En lav pris, god
service og et stor udvalg får kunderne til at vende tilbage.
E-handlen påvirker således de fysiske butikker. Mange af de fysiske butikker har
set nødvendigheden af også at være tilstede på nettet og på de sociale medier,
samt at skulle kunne tilbyde god service og noget unikt for at kunne fastholde og
lokke kunder til. E-handlen tvinger således de fysiske butikker til at udvikle sig,
hvilket i udgangspunktet er positivt.

4.1.5

Øget mobilitet og centralisering af udvalgsvarebutikker
Befolkningens mobilitet er øget i perioden, og man kører gerne efter et spændende bymiljø og et stort butiksudbud. Udviklingen går mod en øget centralisering af
udvalgsvarebutikkerne i de lidt større byer og indkøbscentre, hvor der er en kritisk
masse, således at der er et attraktivt oplevelses- og bymiljø omkring handlen.
Udviklingen går også mod et finmasket net af lokale dagligvarebutikker, typisk
discountdagligvarebutikker, tæt på boligområderne.

14

Lolland Kommune

4.1.6

22. maj 2018

www.niras.dk

Anlæg af Femern Bælt-forbindelsen
Der er stadig usikkerhed om effekten af Femernbyggeriet, da der stadig ikke er
indgået en endelig aftale om hvornår byggeriet starter. I øjeblikket skriver transportministeriet på deres hjemmeside, at ”anlægsarbejdet tidligst igangsættes
primo 2020. Med en byggetid på ca. 8,5 år forventes Femern Bælt-forbindelsen
at åbne for trafik i 2028”. Da det sædvanligvis tager mere end et år før transportmønstrene for alvor ændrer sig, vil den transportmæssige effekt af forbedret mobilitet sandsynligvis først forplante sig efter projektets tidshorisont i 2029.
Vi har derfor valgt at indregne effekten, og har gennemført en selvstændig analyse
af effekten fra de 8,5 års anlægsetableringstid, afsnit 6.4.1.

15

Lolland Kommune

22. maj 2018

www.niras.dk

5 Nærmeste konkurrenter og nye udviklingsmuligheder
5.1.1

Nabokommunerne, København og Nord-Tyskland
Lolland og Guldborgsund Kommuner er adskilt fra det øvrige Sjælland af Storstrømmen og Grønsund, men er bundet sammen med det øvrige Sjælland af to
broer med motorvej og jernbane, samt en sommer-færgeforbindelse mellem Stubbekøbing og Bogø. Områdets overordnede ”Ø-geografi” udgør derfor et særligt
vilkår, både positivt og negativt for kommunerne.
Konkurrenterne til Lolland Kommunes byer er derfor overordnet set Nykøbing og
til dels Næstved, København og Nord-Tyskland, alt efter hvilket vareudbud, prisniveau og samlet købsoplevelse, der efterspørges i forbindelse med et køb.
De største byer tiltrækker handlende fra et stort opland, og mindre byer tiltrækker
handlende fra det nære opland (lokalområderne).
Udvalget af varer i København samt bymiljøet og de rige oplevelsesmuligheder er
den vigtigste grund til at lægge sine indkøb i København. I forhold til handel i
Nord-Tyskland er det de lavere tyske priser, som primært er årsagen for handlen.
Nykøbing og Næstved er de nærmeste største konkurrenter til Lolland Kommunes
hovedbyer, hvis der efterspørges et hyggeligt bymiljø og et stort udvalgsvareudbud.

5.1.2

Udvikling i Guldborgssund
Der er i forbindelse med arbejdet med analysen ikke fundet detailhandelsprojekter
i nabokommunerne, der kan ændre væsentligt ved den nuværende situation i det
sydøstlige Danmark. Dog er der et uafklaret projekt om at udvide Guldborgsund
Centeret i Nykøbing F. med 19.000 m2. Dette svarer til en udvidelse på mere end
70%. En sådan udvidelse vil, hvis den er succesfuld, kunne omsætte 400 mio. kr.
Dele af denne omsætning vil blive hentet internt i Guldborgsundcenteret, men
hovedparten vil blive hentet i bymidten i Nykøbing F. Det forventede fald i Maribo
vil sandsynligvis bliver omkring 15-20 mio.kr., men hovedsageligt inden for Udvalgsvare og pladskrævende udvalgsvare.

5.1.3

Planlovens nye muligheder
Lolland Kommuneplan 2017-2029 blev vedtaget den 22. august2017, dvs. at
kommuneplanen opererer med de tidligere gældende regler for detailhandel.
Pr. 15. juni 2017 blev planloven ændret markant, bl.a. indenfor detailhandelsområdet. Ændringerne indenfor detailhandelsområdet afspejler, at planlovens formålsbestemmelse er blevet ændret, således at loven nu også skal medvirke til at
skabe gode rammer for vækst, udvikling og øget økonomisk velstand.
Et af formålene med planlovens regulering af detailhandlen er at planlægningen nu
også skal skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur. Som myndighed skal man herudover søge at fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, samt i de enkelte bydele i de større byer
med sin planlægning, og sikre at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er
god tilgængelighed for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med
indkøb er begrænsede.
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Som det ses af afsnit 6.1 ”Beskrivelse af oplande” rækker flere af Lolland Kommunes oplande ind i nabokommunen Guldborgsund. Guldborgsund Kommune har
derfor stor interesse i, hvilken udvikling, der sker i Lolland Kommune og omvendt.
Det gælder både i forhold til den evt. negative påvirkning udviklingen i Maribo kan
få på den lokale handel i Sakskøbing og Nysted, og det gælder i forhold til, at
nabokommunernes borgere har glæde af detailhandelsudbuddet og et godt byliv i
Maribo og Nakskov.
Planloven giver bl.a. på detailhandelsområdet en ret til kommunerne i forhold til at
”blande” sig i nabokommunernes planlægning. Planlovens § 29 b giver en kommune ret til at nedlægge veto mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har
væsentlig betydning for kommunens udvikling. Forslaget kan derefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.
Ved uenighed træffer erhvervsministeren en afgørelse.
Baggrunden for vetoretten er en erkendelse af, at detailhandelsplanlægning ofte
har konsekvenser udover kommunegrænserne. Det giver derfor mening med rettidig dialog omkring arbejdsdeling i detailhandelsplanlægningen på tværs af kommunegrænserne, så der kan opnås en god balance og en meningsfuld og givende
arbejdsdeling kommunerne imellem.
Ændringer i planloven indenfor detailhandelsområdet er fx:
•
•
•
•

•

at udvalgsvarebutikker nu ikke har en størrelsesbegrænsning
at dagligvarebutikker må være større end tidligere
at listen over særligt pladskrævende varer ikke længere er udtømmende
at der er mulighed for at etablere et showroom til en virksomhed, der ligger
uden for centerstrukturen, hvis det kun medfører en begrænset fysisk kundestrøm
at aflastningsområder kan udlægges eller udvides, hvor der er et tilstrækkeligt
kundegrundlag, bl.a. for at give plads til butikker, der ikke uden videre kan
etableres i bymidten

Kunder i især oplandet til en by har stor gavn af et aflastningscenter, idet placeringen udenfor bykernen sikrer god tilgængelighed for bilister. Derimod betyder
placeringen af borgere i byerne får længere til indkøb.
Nye tidssvarende butikslokaler vil også have en tendens til at være mere optimale
at drive, og det kan medføre lavere priser (det er dog en langtidseffekt, som er
afhængig af at den givne kæde generelt kan forbedre sin drift), bedre service i
butikker i form af flere ansatte, større vareudbud, eller flere aktiviteter omkring
butikkerne. Det kan naturligvis også blot resultere i større fortjeneste til ejerne af
butikkerne.
For byen er fordelene ved aflastningsområder tilstede, hvis f.eks. en historisk bydel er under stort pres for at blive omdannet, og et aflastningsområde kan forhindre ødelæggelsen af bymiljøet. Det vurderes ikke at være relevant i Lolland Kommune.
Med planlovsrevisionen har kommunerne fået et større råderum og mere fleksibilitet, men hermed også et større ansvar for at sikre en meningsfuld arbejdsdeling i
detailhandelsplanlægningen på tværs af kommunegrænserne. Lolland Kommune
kan dog ikke benytte de nye detailhandelsmuligheder, uden at kommunens detailhandelsstruktur, herunder målsætning, rammer og retningslinjer, revideres.
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6 Potentialeafklaring og 3 scenarier
Dette afsnit handler om at undersøge og fremskrive udviklingen i detailhandlen. På
baggrund af af denne analyse undersøges 3 scenarier og deres konsekvenser
belyse.

6.1 Beskrivelse af oplande
I dette afsnit vurderes det hvilke oplande, der henvender sig til og tiltrækker kunder fra butikkerne i byerne i kommunen.

6.1.1

Oplande for dagligvarehandel
Oplandet for dagligvarer er som vist på illustration 6.1.1 relativt lokalt, dog kan
det aflæses, at jo bedre udvalg, jo stærkere bymidter, og jo større opland. Man
kører altså længere for et større eller et mere specialiseret udvalg af dagligvarer.

Illustration 6.1.1, overordnede dagligvareoplande på
Lolland og Falster
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Oplande for udvalgsvarer
Oplandet for udvalgsvare er større end for dagligvarer, fordi f.eks. tøjbutikkerne
og elektronikbutikker er mere centralt placeret på færre geografier (primært i bymidterne). Man kører altså længere efter tøj og elektronik, jo større udvalg man
vil have. Samlet set forventes der ikke en stor vækst i oplandet, idet det sydøstlige Danmark generelt oplever en mindre vækst end landet som helhed.

Illustration 6.1.2: Antal butikker og oplande for udvalgshandlen. Kæde dækker over
butikker i kæder med ensartet
brand på tværs af geografi.
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Oplandet for særlig pladskrævende udvalgsvarer
Oplandet for særlig pladskrævende udvalgsvarer, herunder byggemarkeder, biler
og både, har en relativ lokal karakter, og Maribo og Nakskov har en særlig koncentration af denne type butikker. Det er sandsynligvis byernes lokale oplande,
der er grundlag for disse butikker.

Illustration 6.1.3 : Antal
butikker og oplande for særligt pladskrævende udvalgsvarehandel. Koncept dækker
over kæder med ensartet
brand på tværs af geografi.

Handel med brugte biler og både er overvejende flyttet til nettet. Brugtvognsbutikkerne har et meget spredt lokaliseringsmønster, som i høj grad forklarer de
små oplande. Grundet handlen på internettet er butikkerne på en gang lokale og
nationale. For den del, der forhandler nye biler går udviklingen i øjeblikket i retning af store konceptbutikker for ét bilmærke.
I det sydøstlige Danmark er oplandet for møbler domineret af Nykøbing, og butikkerne i de øvrige byer må betragtes som lokalt supplement.

6.2 Teoretisk forbrugspotentiale
Det teoretiske forbrugspotentiale er et begreb der udtrykker hvor stor købekraft
der eksisterer i de beskrevne oplande for hhv. dagligvarer, udvalgsvarer og pladskrævende udvalgsvarer. Potentialet beregnes ved hjælp af Danmarks Statistiks
Forbrugsundersøgelser og antallet af husstande i hvert af oplandene. Husstandsantallet er beregnet på baggrund af Lolland Kommunes befolkningsprognose 20172029 og den gennemsnitlige husstandssammensætning for Lolland Kommune.
Det skal bemærkes at afgrænsningen af oplandende er forskellig inden for de tre
forbrugskategorier, så husstandsantallet i oplandene på tværs af forbrugskategorierne varierer.
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Forbrugspotentiale for dagligvarer

Illustration 6.2.1
Forbrugspotentialet for
dagligvarer opdelt i oplande

I tabel 6.2.1 ses først de beregnede forbrugspotentialer for dagligvareoplandene
i 2017 og tilsvarende prognose for 2029.

Oplande

Tabel 6.2.1 Forbrugspotentialet for dagligvarer opdelt i
oplande.
* Rødbyoplandet indeholder
af diskretionshensyn både
oplandet Rødby/Holeby og
Rødbyhavn.

Antal
hustande

Forbrugspotentiale i mio. kr.

Forbrugspotentiale i mio. kr.

2017

2029

Ændring

Dagligvareopland Nakskov

8.709

403

417

3,5%

Dagligvareopland Maribo

3.772

175

176

1,1%

Dagligvareopland landområderne

6.270

290

280

-3,5%

Dagligvareopland Rødby*

2.959

137

144

5,1%

Prognosen viser at Nakskov vil få den største stigning i forbrugspotentialet, svarende til 3,5 % over den 12 årige periode. I samme periode viser prognosen et
tilsvarende fald på -3,5 % i dagligvareoplandet for landområderne. Hvor prognosen for Rødby med en stigning på 5,1 % er tæt på Nakskov, så viser Maribo en
mere beskeden udvikling på 1,1 %. Det skal nævnes at forbrugspotentialet for
Rødby vil stige midlertidigt i perioden, hvis tilstrømning af arbejdskraften til anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen sker som beskrevet i afsnit 6.4.1.

21

Lolland Kommune

6.2.2

22. maj 2018

www.niras.dk

Forbrugspotentiale for udvalgsvarer

Illustration 6.2.2:
Afgrænsning af oplandet for
udvalgsvare

I tabel 6.2.2 viser den tilsvarende udvikling for forbrugspotentialet for udvalgsvarer. Til forskel for dagligvareoplandene, er oplandet for landområderne ikke opgjort som en selvstændig kategori, men indgår nogenlunde ligeligt i kategorierne
Nakskov og Maribo.

Tabel 6.1.2:
Forbrugspotentialet for udvalgsvarer opdelt i oplande.
* Rødbyoplandet indeholder
af diskretionshensyn både
oplandet Rødby/Holeby og
Rødbyhavn.

Oplande

Antal
hustande

Forbrugspotentiale
i mio. kr.

Forbrugspotentiale
i mio. kr.

2017

2029

Ændring

Udvalgsvareopland Nakskov

11.887

382

362

-4,4%

Udvalgsvareopland
Maribo

6.760

216

199

-7,6%

Udvalgsvareopland Rødby*

2.959

94

92

-2,8%

Prognosen for forbrugspotentialet for udvalgsvarer har en gennemgående negativ
udvikling, som i forhold til udviklingen for dagligvareoplandet skyldes at e-handlens andel af markedet for udvalgsvarer stiger stærkere i perioden. Udvalgsvareoplandet for Maribo falder mest i perioden, med -7,6 % over de tolv år. Udviklingen for Rødby er med -2,8 % det udvalgsvareopland der påvirkes mindst i perioden.
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Forbrugspotentiale for særlig pladskrævende udvalgsvarer

Illustration 6.2.3:
Afgrænsning af oplandet for
særlig pladskrævende udvalgsvare

Forbrugspotentialet for de pladskrævende udvalgsvarer ses i tabel 6.2.3. Bemærk
at de kun er opgjort i to kategorier, således at oplandene for Rødby og landområderne ikke indgår separat.
Tabel 6.2.3:
Forbrugspotentialet for Pladskrævende udvalgsvarer (SPU)
opdelt i oplande

Oplande

Antal hustande

Forbrugspotentiale
i mio. kr.

Forbrugspotentiale
i mio. kr.

2017

2029

Ændring

SPU-opland
Nakskov

11.887

402

382

-5,2%

SPU-opland
Maribo

9.719

327

306

-6,2%

Potentialet viser det samme mønster som ved udvalgsvarerne. Prognosen for
Maribo viser et faldt på 6,2 % i perioden.
Beregningerne viser alt i alt en beskeden vækst for dagligvareoplandet, og et faldt
for de to øvrige opgjorte varekategorier, udvalgsvarer og store pladskrævende
udvalgsvarer. Forbrugspotentialerne synes at udvikle sig bedre for byområderne
Nakskov og Rødby i forhold til Maribo. Landområderne forventes at opleve et decideret fald i forbrugspotentialet for alle varekategorier.

6.3 Den samlede detailhandels dækningsgrad i Lolland
Kommune
Begrebet dækningsgrad udtrykker forholdet mellem omsætningen og indbyggernes samlede forbrug i et afgrænset opland. I analysen er dækningsgraden estimeret år for år, ud fra omsætningsniveauet i 2017. En dækningsgrad på 100 % i et
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givent år svarer til at til husstandenes forbrugspotentiale i dette år er lige så stor
som butikkernes omsætning inden for samme område.
Der er beregnet en dækningsgrad for hver af de oplande, der er beskrevet nedenfor. Det er forventet at dækningsgrad for kommunen som helhed ligger lige omkring eller lidt under 100 på grund af Lollands placering i regionen, men at hvor
byområderne ligger over, så vil landområderne normalt ligge betydeligt under
100%.
I tabellerne vises en ændring i dækningsgraderne fra 2017-2029. Hvis ændringerne er positive, er det sandsynligvis udtryk for at forbrugspotentialet i Lolland
Kommune falder, mens omsætningen ikke tilsvarende falder i analysen. Dette er
altså udtryk for, at der er risiko for en svækkelse af detailhandlen. En negativ
ændring er i Lolland Kommune udtryk for et forbedret forbrugspotentiale, som for
dagligvaredele overvejende skyldes, at den generelle vækst i økonomien overstiger væksten i e-handel med dagligvare.

6.3.1

Dækningsgrad for dagligvarer
I tabellen herunder ses omsætning og dækningsgrader for dagligvarebutikkerne
grupperet i oplande.

Tabel 6.3.1: Detailhandlens
omsætning og dækningsgrad
for dagligvarer opdelt i
oplande

Omsætning
2017
(mio. kr.)

Dækningsgrad
2017

Dækningsgrad
2029

Ændring

Dagligvareopland
Nakskov

492

153%

147%

-3,4%

Dagligvareopland
Maribo

430

308%

305%

-1,1%

Dagligvareopland
landområderne

94

40%

42%

3,6%

Dagligvareopland
Rødby

129

118%

112%

-4,8%

Oplande

Dækningsgraden for Nakskov er beregnet til at være 153 % i 2017, hvilket afspejler at dagligvarebutikkerne i Nakskov nyder godt af et forholdsvist stort opland.
Dette ses også af at dækningsgraden for landområderne kun er på 40%. Dækningsgraden for Maribo er med 308 % ekstraordinær høj. Den udtrykker at den
trækker på et opland, der er meget større end de umiddelbare nærområder, og
det viser at Maribo henter betydeligt omsætning fra borgene i landområderne,
samt Rødby, Holeby og Rødbyhavn.
Vækstmæssigt forventes dækningsgraden at stige for landområderne og falde for
de tre by-oplande. Dækningsgraden for landområderne er beregnet til at stiger
mest fra 2017 til 2029, med 3,6 %, hvilket især afspejler faldet af husstande i
området i den samme periode. Dækningsgraden for Nakskovs dagligvareopland
falder med 3,4 % i samme tolvårige periode og Rødby med 5 %. Dette fald skyldes stigningen i forbrugspotentialet i dagligvareoplandet, se evt. side 23.
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Dækningsgrad for udvalgsvarer
I tabel 6.3.2 ses nøgletal for detailhandlens omsætning af udvalgsvarer, samt de
tilhørende prognoser for dækningsgraden i perioden 2017 til 2029.

Tabel 6.3.2:
Detailhandlens omsætning og
dækningsgrad for udvalgsvarer opdelt i oplande

Omsætning
2017

Dækningsgrad
2017

Dækningsgrad
2029

Ændring

Udvalgsvareopland Nakskov

223

73%

77%

5,5%

Udvalgsvareopland Maribo

164

95%

103%

8,3%

Udvalgsvareopland Rødby

16

21%

21%

2,9%

Oplande

Dækningsgraden for udvalgsvareoplandene udvikler sig modsat dagligvareoplandene i opadgående retning, hvilket afspejler den negative udvikling af forbrugspotentialerne i områderne. Prognosen for Maribo viser at dækningsgraden for udvalgsvarehandlen vil stige med 8,3, hvilket betyder at der er mindre økonomisk
grundlag for disse butikstyper. Den samme trend kan ses for Nakskov og Rødby,
med stigninger på henholdsvis 5,4 % og 2,9 %.
Grunden til denne udvikling er overvejende en forventning om øget E-handel.
Analysen indeholder ikke en effekt af en yderligere udvikling af Guldborgsundcenteret, men andre analyser peger på at en stor udvidelse af Guldborgsundcenteret
vil betyde en tilbagegang for detailhandelen i Maribo på ca. 10%.
Udvalgsvareoplandet for Nakskov viser også at have et betydeligt spillerum med
dækningsgrad på 73 % og under 100 % for hele perioden. For udvalgsvareoplandet for Maribo er dækningsgraden betydeligt større med en vækst fra 2017 på 95
% til 103 % i 2029.

6.3.3

Dækningsgrad for særlig pladskrævende udvalgsvarer
Prognosen for dækningsgraderne for de store, pladskrævende udvalgsvarer vises i
tabellen herunder.

Tabel 6.3.3: Detailhandlens
omsætning og dækningsgrad
for Store, pladskrævende
udvalgsvarer opdelt i oplande

Omsætning
2017

Dækningsgrad
2017

Dækningsgrad
2029

Ændring

SPU-opland
Nakskov

214

67%

70%

5,5%

SPU-opland
Maribo

222

85%

91%

6,6%

Oplande

De store pladskrævende udvalgsvarer viser en lavere dækningsgrad samlet for
Lolland Kommune, med en beskeden vækst i perioden 2017 til 2029. Dette kan
især skyldes at folk sædvanligvis er villige til at gøre deres indkøb i en større radius. Fx kører folk sædvanligvis langt for køb af biler, møbler og hvidevarer.
Derfor ses der typisk lavere dækningsgrader på disse varekategorier langt fra de
større danske byområder.
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Generelt udtrykker prognoserne, at der er en svag positiv udvikling for dagligvareområdet og omvendt en negativ udvikling for både udvalgsvarer og for de store
pladskrævende udvalgsvarer. Udviklingen tyder på at der for den første gruppe er
en svag forbedring i forbrugspotentialet, som skyldes at væksten i privatforbruget
vil være stærkere end faldet af husstande og den stigende e-handel. Udviklingen
for dækningsgraden for udvalgsvarerne viser omvendt at den butiksmæssige
mætningsgrad stiger, og dermed falder grundlaget for at etablere flere butikker
tilsvarende.
Mætningsgraden synes at være større i Maribo for udvalgsvarerne og de store,
pladskrævende varer. Landområderne vil omvendt have den største dækningsgrad
for dagligvarerne.

Foto: Købmand på Askø
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6.4 Særlige lokale spørgsmål
6.4.1

Femern bælt påvirkning af dækningsgraderne
I analysen ovenfor har vi markeret en lineær udvikling af dækningsgraden i
Lolland Kommune. Hvis anlægsprojektet til etableringen af Femern Bælt forbindelsen igangsættes i 2020, hvor det i skrivende stund tidligst kan ske jf. transportministeriet, vil Rødby ifølge prognoserne fra 2013 kunne opleve et merforbrug.
I figuren herunder ses hvordan udviklingen for oplandsanalyserne i og omkring
Rødby vil kunne blive påvirket for de tre varegrupperinger.

Figur 6.4.1-1: Udviklingen af
dækningsgraden i og omkring
Rødby, i fald anlægsarbejdet af
Femern Bælt forbindelsen
gennemføres i peroden 2020 til
2027
Note: For store, pladskrævende
udvalgsvarer er Rødby omfattet
af oplandsanalysen for Maribo
(SPU-opland Maribo).
Se afsnit 4.1.6. for beskrivelse
af antagelserne for analysen.

I figuren ses, at det især vil være dækningsgraden i perioden 2021 til 2025 for
dagligvareoplandet Rødby der vil blive påvirket af anlægsetableringen. Afhængigt
af i hvilken grad de fremtidige anlægsarbejdere vil købe deres varer i lokalområdet
fremfor inden for et etableret Camp-område, så vil detailhandlen opleve en højere
efterspørgsel af især dagligvarer i denne periode. Analysen viser også, at der kun
er tale om et midlertidigt dyk i dækningsbidraget, og der er ikke grundlag for på
langt sigt at udvide butiksarealerne på den baggrund.
Vores estimater bygger på rapporten ”Miljømæssige afledte Socioøkonomiske
Effekter”, som er en delrapport under den samlede VVM-redegørelse fra 2013.
I rapporten vurderes det, at befolkningstallet i og omkring Rødbyhavn vil blive
øget med op til 500 – 3000 arbejdere. Beboelsesbehovet vil variere. Fra en start
på 500 personer i år 0, 1.500 personer i år 1 og der efter ca. 3000 personer i 3 år,
hvorefter projektet atter skalerer ned til først 2.000 personer i år 5 og 500 personer i år 6. I rapporten beskrives det, at der forventes at blive etableret fælles kantine, cafeer mm, så det meste af indkøbsbehovet vil blive dækket i Campen.
Dog oplyses det samtidigt, at der vil kunne være tale om en ”mindre positiv effekt
i form af øget efterspørgsel på varer og serviceydelser der, alt andet lige vil øge
indtægtsgrundlaget for de virksomheder, der beskæftiger sig med handel, trafik og
service.”
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Rapporten vurderer i øvrigt at der vil være en ubetydelig påvirkning af turismen,
men anlægsetableringen forventes dog at kunne blive et udflugtsmål, som man
også så ved bygning af broerne i Storebælt og Øresund med op til 100.000 besøgende om året. Disse besøgende vil formentligt også få en yderligere effekt på
handelen i kommunen.
På den baggrund har vi valgt at indregne i hvert af anlægsårene et merforbrug pr.
ansat person i anlægsarbejdet, der svarer til 25% af en gennemsnitspersons forbrug i detailhandlen. Vi har set bort fra eventuelt lokalt indkøb til campen, da engroshandlen formentlig overvejende vil blive indkøbt igennem virksomhedernes
egne indkøbskanaler. Vi har også valgt at se bort fra det årlige merforbrug fra
udflugtspersonerne, da der ikke eksisterer nogle tilgængelige undersøgelser heraf
og effekten på detailhandlen vurderes at være meget begrænset.

Figur 6.4.1-2: Estimeret
beboelsesbehov på camp.

6.4.2

Afklaring af om der er kundegrundlag for et aflastningsområde
ved Afkørsel 48.
Delresultaterne viser at der tilsyneladende ikke er grundlag for at udvide hverken
dagligvare- og udvalgsvarehandlen i Maribo, som er den by, som vi ser på i forbindelse med vurdering af mulighed for et aflastningscenter. Med en dækningsgrad
på over 100 bruger borgerne i Maribo flere penge på udvalgsvarer end i oplandet
til Nakskov og Rødby. Der er således ikke et teoretisk grundlag for et aflastningscenter.

6.4.3

Afklaring af om der er kundegrundlag for et aflastningsområde
ved Højevej
Delresultaterne viser at der heller ikke er grundlag for at udvide udvalgsvarehandlen i Nakskov. Dog er der en teoretisk mulighed da dækningsgraden for udvalgsvareoplandet er noget under 100, så borgerne i Nakskov og omkring bruger færre
penge på udvalgsvare i Nakskov end de forventes at bruge. Dog forventes udviklingen de kommende 12 år at indsnævre denne dækningsgrad fra 67 % til 70 %.
Derfor må man forvente at etablering af et attraktiv aflastningsområde vil få en
væsentlig betydning for omsætning i bymidten i Nakskov, som i værste fald vil
opleve en nedgang i omsætningen som svare til omsætningen i et nyt aflastningsområde.
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Afklaring af dækningsgraden for dagligvarer i Maribo
Dækningsgraden for dagligvarer i Maribo er usædvanlig høj. Det skyldes tilsyneladende at dagligvarehandlen i Maribo trækker på et opland, der omfatter det meste
af den centrale del af Lolland. Der er således et langt større opland til butikkerne i
Maribo end det dagligvareopland, der er udgangspunktet for analysen. Det skønnes at årsagen er en betydelig del af indbyggerne i landområderne i det centrale
Lolland fortrækker at handle dagligvarer i Maribo, frem for f.eks. i Rødby og Sakskøbing.
Dagligvarehandlen i Maribo er over de sidste mange år rykket ud af Maribo, så der
i dag kun er en større dagligvarebutik tilbage i det centrale Maribo. Denne udvikling har allerede haft store konsekvenser for udbuddet af udvalgsvare i Maribo.
Da Maribo har et stort opland, hvorfra kunder antages at køre i bil til dagligvarebutikkerne, vil der til stadighed være ønsker fra de handlende om at forbedre netop deres forhold, f.eks. ved at udvide butikker, flytte dem til bedre placeringer og
lignende. Her skal man være opmærksom på at det ikke er Nykøbing som Maribo
er i konkurrence med. Det er derimod nabobyer og lokalbutikker i oplandet.

6.5 Vurdering af 3 scenarier
Som en del af analysen er 3 scenarier blevet undersøgt. Disse 3 scenarier er udtryk for 3 principielt forskellige strategier for udvikling af detailhandlen i Lolland
Kommune.

6.5.1

Opbygning af et varieret detailhandels udbud i området omkring Rødby/Holeby
I dette scenarie afdækkes konsekvenserne af at satse på detailhandlen i udviklingsområdet. Udgangspunktet er at detailhandelen i det centrale Lolland i forvejen
er presset, og at det derfor ikke kan forventes, at det nuværende befolkningsgrundlag kan understøtte betydeligt mere detailhandel. Med andre ord er spørgsmålet: Hvor stor en befolkningstilvækst skal der til i udviklingsområdet for at skabe grundlag for udvikling af detailhandlen i området?
Scenariet ser på hele det centrale Lolland i Lolland Kommune. Med afsæt i erfaringer for omsætninger i andre detailhandelsområder, og med en forventning om at
kunne fastholde en større andel af borgernes forbrug i området, er der gennemført
en analyse af, hvilken vækst i befolkningstallet, der er nødvendig.
Analysen viser, at der skal ske en betydelig urbanisering af området omkring Rødby, men mellem 2.500 og 9.000 nye indbyggere. Dette vurderes som værende
urealistisk at opnå.

6.5.2

Satsning på ekstern detailhandel i aflastningsområder ved
afkørsel 48 ved Maribo og udenfor Nakskov bymidte ved Højevej.
I dette scenarium undersøges hvilken effekt en mindre udvidelse af området ved
Højevej i Nakskov og en etablering af et mindre Outlet-center ved Maribo kan
betyde for detailhandlen i Lolland Kommune.
Igen er udgangspunktet at detailhandelen i Lolland Kommune i forvejen er presset, og at det derfor ikke kan forventes, at det nuværende befolkningsgrundlag
kan understøtte betydeligt mere detailhandel, men dette undersøges samtidig med
at det undersøges, hvor mange nye kunder/indbyggere et Outlet-center kræver.
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Der ses hovedsagligt på oplandene omkring Nakskov og Maribo, og der indgår ikke
dagligvarehandel.
Analyserne for Nakskov har den forudsætning at et nyt aflastningsområde vil øge
omsætningen med 100 mio. kr. Analyserne viser, at der teoretisk bør være mulighed for at udvide udbuddet udvalgsvarer og særlig pladskrævende udvalgsvarer,
men det kræver at Nakskovs borgere handler næsten al deres udvalgsvarehandel i
Nakskov. Dette er ikke realistisk, og det må forvendtes, at etablering af selv et
mindre aflastningscenter i Nakskov vil betyde en nedgang i omsætningen i bymidten på mellem 50-100 mio. kr.
I Maribo ved Afkørsel 48 vil en udvikling af et Outlet-center med en omsætning på
200 mio. kr. kræve en meget betydelig udvidelse af befolknings- eller kundegrundlaget. Teoretisk skal befolkningen udvides med omkring 10.000 indbyggere,
eller mere relevant skal man forvente mellem 5.000 og 10.000 daglige besøgende
fra Falster og Sjælland. Begge dele vil have en meget negativ effekt på både udvalgsvare- og særlig pladskrævende udvalgsvarehandlen i resten af Maribo.

6.5.3

Satsning på Nakskovs og Maribos bymidter
I dette scenarium undersøges mulighederne og konsekvenserne af en ensidig
satsning på at styrke bymidterne i Nakskov og Maribo.
Analysen tager udgangspunkt i den nuværende omsætning i byerne og det analyseres hvilken betydning en behersket vækst i omsætningen betyder. Der er set
både, på hvor meget økonomisk vækst, der skal til, og på om det er realistisk at
udvikle detailhandlen inden for den nuværende økonomiske ramme.
Generelt viser denne analyse at dagligvarehandlen i Nakskov og Maribo ikke kan
udvides uden at der hentes omsætning udover oplandet.
I Nakskov viser analysen at der teoretisk er ”plads” til at udvide omsætningen.
Men satses der på bymidten vil omsætningsfremgangen, modsat i analysen af de
eksterne centre, ikke påvirke bymidten negativt. Det gælder dog stadig, at borgerne i Nakskov skal bruge alle deres penge i Nakskov, og det er også her højst
usikkert.
I Maribo er dækningsgraderne for udvalgsvarene allerede tæt på 100. Det betyder,
at der ikke er ”plads” til udvidelse ad detailhandelen i Maribo. En udvidelse af detailhandlen i Maribo vil derfor kræve, at man enten er i stand til at tiltrække forbrugere længere væk fra eller at Maribo skal vokse med ca. 1.000 indbyggere.
Begge dele er tvivlsome.

6.6 Følsomhedsanalyse
Resultaterne af de beregnede dækningsgrader for de tre varekategorier og tilhørende oplande vil være mere eller mindre følsomme overfor ændringerne i de forskellige forudsætninger. I dette afsnit viser vi resultaternes følsomhed overfor
befolkningsnedgang, stigningen i nethandlen og den generelle lønvækst, udtrykt i
stigninger i samlede husstandsindkomster.
Tabel 6.6 opsummerer i kolonnen med titlen ”Estimat”, resultaterne af ovenstående analyse, udtrykt i vækst (og fald) i dækningsgraderne fra 2017 til 2029. Resultatet af de tre partielle følsomhedsanalyser vises i de tre næstfølgende kolonner.
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Estimat
2017-29

Befolkningsvækst
(- 10%)

Vækst i
e-handel
(+ 50%)

Realvækst,
indkomst
(+ 20%)

Dagligvareopland
Nakskov

-3,4%

-3,1%

-2,5%

-6,2%

Dagligvareopland
Maribo

-1,1%

-0,8%

-0,2%

-4,0%

Dagligvareopland
landområderne

3,6%

5,5%

4,6%

0,6%

Dagligvareopland
Rødby

-3,0%

-3,0%

-2,1%

-5,8%

Udvalgsvareopland Nakskov

5,4%

6,1%

11,0%

2,4%

Udvalgsvareopland Maribo

8,3%

8,6%

14,1%

5,2%

Udvalgsvareopland Rødby

4,9%

4,9%

10,5%

1,9%

SPU-opland
Nakskov

5,4%

6,3%

11,0%

2,4%

SPU-opland
Maribo

6,6%

6,6%

12,4%

3,6%

Med hensyn til befolkningsændringen har vi vurderet resultatets følsomhed, hvis
befolkningsnedgangen vil være 10% større end antaget i kommunens prognose.
Resultatet viser, at konklusionerne holder for alle oplandene, og at det kun er
forholdsvise små ændringer i dækningsgraden i forhold til det oprindelige estimat.
I følsomhedsanalysen for e-handlen er resultatets robusthed testet over for udviklingen i e-handlen. Der er fortaget en partiel analyse af dækningsgraden i fald
nethandlen stiger med 50% mere end den estimerede prognose for vækst i ehandlen for de tre områder. Resultaterne viser, at de oprindelige konklusioner om
dækningsgraden holder og at følsomheden er størst for udviklingen af udvalgsvarer og store, pladskrævende udvalgsvarer. Udvalgsvarerne viser tæt ved en fordobling i væksten af dækningsgraderne, hvilket skyldes at nethandlen for disse
varegrupper i forvejen vokser hurtigere end dagligvarekategorien. Resultaterne
viser at udviklingen af de kommende års e-handel har en betydning for butiksgrundlaget og er med til at forværre balancen mellem butiksudbuddet og det forbrugsmæssige opland til især udvalgsvarer.
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Følsomhedsanalysen for væksten i husstandsindkomsten er beregnet på baggrund
af en mervækst på 20% i forhold til den oprindelige vækstprognose. Resultatet
viser (ikke overraskende) at indkomstgrundlaget har en entydig positiv betydning
for varehandlens dækningsgrad. En mervækst på 20% vil for dagligvareområdet
næsten kunne modvirke de negative effekter af e-handel og befolkningsprognose i
landområderne. Det er dog ikke nok til at neutraliserer dækningsgraderne for udvalgsvarerne og de store, pladskrævende udvalgsvarer.
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7 Konklusion
7.1 Generelle resultater
Omsætningstal og efterfølgende analyse viser, at detailhandlen i Lolland Kommune, som forventet, er under pres. Dette er mest synligt i de tidligere kommunecentre, mens Maribo og især Nakskov klarer sig godt. I Nakskov har der igennem
mange år været ført en strategi om at samle detailhandelen i centrum, og det har
styrket Nakskov som handelsby. Derimod har udflytning af dagligvarehandlen fra
bymidten i Maribo været med til at accelere en nedadgående spiral for byens udvalgsvarehandel.
Dækningsgraderne tyder på nuværende tidspunkt på, at borgerne i Lolland Kommune lægger en ikke uvæsentlig del af deres forbrug af udvalgsvare udenfor
kommunen, og det er i Lolland kommunes tilfælde hovedsageligt i Nykøbing.
I de kommende år skal det forventes at detailhandlen i Lolland Kommune vil opleve en forsat øget konkurrence fra Nykøbing og fra E-handel. Det er en særlig udfordring for Lolland, da der ikke er nogle muligheder for at udvide oplandet.
Derfor bør strategien og målsætningen for Lolland Kommune være fastholdelse af
det eksisterende eller måske endda at planlægge for mindre detailhandel end det
der er i dag.

7.1.1

Afklaring af om der er kundegrundlag for et aflastningsområde
ved Afkørsel 48.
Delresultaterne viser, at der tilsyneladende ikke er grundlag for at udvide hverken
dagligvare- og udvalgsvarehandlen i Maribo. Med en dækningsgrad på over 100
bruger borgerne i Maribo flere penge på udvalgsvarer end i oplandet til Nakskov
og Rødby. Der er således ikke et teoretisk grundlag for et aflastningscenter.

7.1.2

Afklaring af om der er kundegrundlag et aflastningsområde
ved Højevej.
Delresultaterne viser at der teoretisk er mulighed for at udvide udvalgsvarehandlen. Med en balance noget under 100 bruger borgerne i Nakskov og omkring nemlig færre penge på udvalgsvarer i Nakskov end de forventes at bruge. Marginen er
dog så lille, at det må forventes, at bymidten i Nakskov vil opleve en tilbagegang
som følge af etablering af selv et lille aflastningsområde.

7.1.3

Dagligvarer i Maribo
Dagligvarehandlen i Maribo trækker på et opland, der omfatter det meste af den
centrale del af Lolland, herunder Holeby, Rødby og Rødbyhavn. Det betyder at det
ikke er Nykøbing og Nakskov som Maribo er i konkurrence med. Det er nabobyer
og lokalbutikker i oplandet, så en udvidelse af dagligvarehandlen i Maribo, vil især
få konsekvenser udenfor Maribo, altså i f.eks. Rødby.
Dagligvarehandlen i Maribo er over de sidste mange år rykket ud af det centrale
Maribo, så der i dag kun er en større dagligvarebutik tilbage. Denne udvikling har
haft store konsekvenser for udbuddet af udvalgsvarer i Maribo. En forsat etablering af dagligvarebutikker udenfor bymidten vil forstærke denne udvikling.
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Brancheglidning fra en gros til detailhandel
Planloven giver mulighed for at etablere et showroom til en virksomhed, der ligger
uden for centerstrukturen, hvis det kun medfører en begrænset fysisk kundestrøm, men planloven definerer ikke, hvad begrænset er. Derfor er det op til
kommunerne at vurdere, hvornår en virksomhed bliver omfattet af detailhandelsbestemmelserne. Det vil i Lolland Kommune sandsynligvis ikke være relevant,
medmindre en bygning i et erhvervsområde omdannes til en egentlig detailhandelsbutik.

7.1.5

Rødby og Rødbyhavn
Udviklingen i detailhandlen i Holeby, Rødby og Rødbyhavn kan få meget stor
betydning for den fremtidige udvikling af de tre byer. Analyserne af især befolkningsudvikling viser dog regulær tilbagegang i befolkningen, som igen vil få negativ betydning for udviklingen i detailhandlen.
Målet for planlægning for detailhandel i udviklingsområdet anbefales, i de første
mange år, at sikre at dagligvareudbuddet fastholde. Med denne anbefaling sendes
også et signal om at et mere større udbud af udvalgsvarebutikker i Udviklingsområdet ikke er realistisk. Derfor anbefales det ikke at kommune har en målsætning
om at skabe et nyt detailhandelscenter i Udviklingsområdet.

7.1.6

Effekten af byggeri af ny infrastruktur
Den direkte effekt at opførelsen af Femern og Storstrømsforbindelserne vil sandsynligvis kun være lille og den kommer, så vidt vides, til at være afsluttet inden
2029.
Effekten vil være begrænset, og den vil være størst for dagligvarer i Rødbyområdet, mens udvalgsvarer og særlig pladskrævende udvalgsvarer stort set ikke
bliver påvirket.

8 Strategiske anbefalinger
NIRAS har udarbejdet strategiske anbefalinger til udvikling af detailhandlen i
Lolland Kommune, som NIRAS mener er væsentlige at gennemføre. Anbefalingerne retter sig mod udvikling af plangrundlaget for detailhandlen og mod hvordan
Lolland Kommune kan forholde sig til udvikling i Nakskov, Maribo og Rødbyområdet.
•

•

•

Den helt generelle anbefaling er at revidere detailhandelsstrukturen i kommuneplanen med henblik på at skabe rammer for en balanceret udvikling. Denne
udvikling kan tage afsæt i de konkrete anbefalinger til de tre områder nedenfor.
Der er desuden for Lolland Kommune, som rammesætter og erhvervsfremmeaktør, et potentiale i at sikre og understøtte attraktive bymiljøer med et mix af
specialiserede og unikke butikker, kædebutikker, caféer, restauranter mv.
kombineret med offentlige funktioner og mulighed for oplevelser, - gerne i et
charmerende, historisk bymiljø.
Der er også et potentiale i at understøtte butikkernes digitalisering og serviceniveau.
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Anbefalinger - Nakskov

Illustration 8.1.1-1 Kommunen kan planlægning sikre at
detailhandelsbutikkerne forsat
understøtter en attraktiv
bymidte.

Nakskov klarer sig godt og strategien, som byen er udviklet efter de sidste mange
år, virker, og den bør man holde fast i.
På lidt længere sigt er der brug for at kunne skelne mellem Nakskov og Nykøbing.
Nakskov skal opbygge en unik profil, så Nakskov kan tilbyde noget andet end
Nykøbing. Det er nødvendigt for at undgå at konkurrere direkte med Nykøbing.

Foto: Indgang til Vestsjællandcenteret midt i Slagelse
by.

Et eksempel er Slagelse, som med etablering af indendørscenteret Vestsjællandcenteret, kan tilbyde noget som man ellers skal til Roskilde eller Odense for. Det
anbefales hermed ikke at Lolland Kommune skal opføre et indendørscenter. Eksemplet viser blot hvordan en by har skilt sig ud fra mængden ved et have et unikt
tilbud / en egen profil.
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Anbefalinger - Maribo

Illustration 8.1.2 Kommunen
kan planlægge for en koncentration af udvalgsvarebutikkerne i et mindre område i
det centrale Maribo, f.eks. i
forbindelse med Lollandcenteret.

Maribo bymidter er voldsomt udfordret. Her skal der en mere omfattende indsats
til, som hurtigt kan understøtte byliv og hjælpe den organisering af handlen og
kultur, der allerede er i Maribo videre. Et eksempel på dette er Holbæk, der har
oprettet et byforum, hvor flere aktører, herunder kommunen, i fællesskab har
forpligtiget sig til at samarbejde om udvikling af bymidten.
Det må forventes at dele af de tidligere butiksområder må omdannes, og det skaber behovet for at der politisk prioriteres, hvor der skal ske en koncentration af
detailhandelen.
Når ambitionsniveauet skal fastlægges bør man tage udgangspunkt i hvad Maribo
som by selv kan løfte, evt. også for udviklingsområdet.
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Anbefalinger for Rødby- Udviklingsområdet

Illustration 8.1.3-1, Kommunen kan søge at sikre at der
forsat er et dagligvare udbud i
hver by.

I udviklingsområdet ved Rødby bør fokus de næste mange år være på at sikre, at
der er et godt dagligvareudbud. Med denne anbefaling peges også på, at f.eks. et
forsøg på at genrejse gågade i Rødby ikke bør prioriteres. I stedet bør man heller
overveje hvad dette tidligere centrum kan omdannes til.
Man skal også være opmærksom på at en forsat udvidelse af dagligvareudbuddet i
Maribo,

Illustration 8.1.3-2, Eksempel
fra Strøby Egede

En måde at skabe nye rammer for detailhandel kan være eksemplet i Strøby Egede, hvor der er opført en bygning med 19 almene boliger, 2 udvalgsvarebutikker
(apotek og bager), samt en discountbutik. En fornyelse af ”bymidten” på denne
måde kan skabe mere værdi for byen end en isoleret butik ved en indfaldsvej.

37

Lolland Kommune

22. maj 2018

www.niras.dk

Appendix 1: Brancheoversigt
Dagligvare
47.11.10 Købmænd og døgnkiosker
47.11.20 Supermarkeder
47.11.30 Discountforretninger
47.19.00 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
47.21.00 Frugt- og grøntforretninger
47.22.00 Slagter- og viktualieforretninger
47.23.00 Fiskeforretninger
47.24.00 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
47.25.00 Detailhandel med drikkevarer
47.26.00 Tobaksforretninger
47.29.00 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
47.30.00 Servicestationer - på baggrund af vurdering
47.62.00 Detailhandel med aviser og papirvarer
47.73.00 Apoteker
47.75.00 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
47.76.10 Blomsterforretninger
Udvalgsvare
47.41.00 Detailhandel med computere, ydre enheder og software
47.42.00 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
47.43.00 Radio- og tv-forretninger
47.51.00 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
47.54.00 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
47.59.20 Boligtekstilforretninger
Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser,
47.59.30
lysestager mv.
47.59.40 Forhandlere af musikinstrumenter
47.61.00 Detailhandel med bøger
47.63.00 Detailhandel med musik- og videooptagelser
47.64.10 Forhandlere af sports- og campingudstyr
47.64.20 Cykel- og knallertforretninger
47.65.00 Detailhandel med spil og legetøj
47.71.10 Tøjforretninger
47.71.20 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
47.72.10 Skotøjsforretninger
47.72.20 Lædervareforretninger
47.74.00 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
47.76.30 Dyrehandel
47.77.00 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
47.78.10 Optikere
47.78.20 Fotoforretninger
47.78.30 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
47.78.40 Kunsthandel og gallerivirksomhed
47.78.90 Detailhandel med andre varer i.a.n.
47.79.00 Detailhandel med brugte varer i forretninger
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Særlig pladskrævende udvalgsvare
45.11.20 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
45.32.00 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele
45.40.00
og tilbehør hertil
47.52.10 Farve- og tapetforretninger
47.52.20 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
47.53.00 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
47.59.10 Møbelforretninger
Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler
47.59.90
i.a.n.
47.64.30 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
47.76.20 Planteforhandlere og havecentre

39

Lolland Kommune

22. maj 2018

www.niras.dk

Appendix 2: Kilder
1.

E-handelsanalyse 2017 – light, FDIHs 2017

2.

Dagligvarer på nettet – det nye købmandsbud - 21. nummer af Dansk
Erhvervs Perspektiv, 2017,

3.

Vejledning om detailhandelsplanlægning, Erhvervsstyrelsen, sept. 2017

4.

Vækstvilkår 2017 Lokal erhvervsstruktur og vilkår for vækst i LOLLAND,
Center for Vækstanalyse, 2017
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