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Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) har i samarbejde med Slagelse Er-
hvervscenter, Slagelse Kommune, Skælskør Erhvervsforening, Korsør Er-
hvervsforening og Business Slagelse gennemført en analyse af detailhande-
len i Slagelse kommune.  

Der er indledningsvist og før gennemførelsen af nogle analyser afholdt mø-
der med hhv. Skælskør Erhvervsforening, Korsør Erhvervsforening og Busi-
ness Slagelse, hvor detailhandelsanalysens indhold og forventningerne til 
analysen er blevet diskuteret. Herunder at formålet med analysen var at nå 
frem til realistiske handlingsplaner, som hver enkelt erhvervsforening un-
derstøttet af Slagelse Erhvervscenter og i et samarbejde med Slagelse Kom-
mune efterfølgende kunne realisere. 

I forbindelse hermed blev det foreslået at gennemføre en workshop med 
hver af de tre erhvervsforeninger med deltagelse af Slagelse Erhvervscen-
ter, Slagelse Kommune og ICP med henblik på at udarbejde en SWOT ana-
lyse for hver af de tre byer. 

Disse analyser er efterfølgende indgået i udarbejdelsen af tre rapporter – 
én til hver by. Rapporterne giver indblik i udviklingen i Slagelse kommune 
samlet set samt i hver af de tre byer. 

Herudover er SWOT analyserne blevet anvendt på en efterfølgende work-
shop med hver af de tre erhvervsforeninger med fokus på opstilling af 
handlingsplaner for hver af de tre byer. 

Handlingsplanerne er således blevet udarbejdet med udgangspunkt i resul-
taterne af detailhandelsanalysen og resultaterne af de tre SWOT analyser. 

De samlede resultater af de gennemførte analyser er afslutningsvis blevet 
præsenteret på en detailhandelskonference. 
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Nedenfor gives en kort introduktion om metoden, herunder dataindsam-
lingen og definitioner i detailhandelsanalysen. 

Geografisk opdeling af Slagelse kommune 

Detailhandelen i Slagelse kommune er overordnet opdelt i tre områder, 
som fremgår af nedenstående kort: Skælskør, Korsør og Slagelse.  

Herudover afrapporteres antallet af butikker, bruttoarealet og omsætnin-
gen så vidt det er muligt i bymidten, by i øvrigt samt området i øvrigt. By-
midterne er afgrænset efter gældende kommuneplan. 

Figur 0.1 Områder i Slagelse kommune  
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Antal butikker 

Alle butikker i kommunen er registreret i forbindelse med en rekogno-
scering, der blev foretaget i efteråret 2018. Butikkerne er registreret 
med navn, adresse og branchegruppe. 

Branchegrupper 

Alle butikker er overordnet kategoriseret inden for dagligvarer og udvalgs-
varer samt butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 

Dagligvarebutikkerne er discountbutikker (Netto, Fakta, Aldi, Rema 1000 
m.fl.), supermarkeder (SuperBrugsen, Meny m.fl.) og varehuse (Kvickly). 
Desuden indgår mindre butikker som kolonialbutikker, minimarkeder, 
døgnkiosker, kiosker på tankstationer og tobaksforretninger samt fødevare-
specialbutikker som bagere, slagtere, blomster- og ostehandlere.  

Endelig er der andre dagligvarebutikker som f.eks. parfumerier, Matas. 

Udvalgsvarebutikker er butikker, der f.eks. forhandler tøj, sko, køkkenud- 
styr og gaveartikler, hjemmeelektronik, hårde hvidevarer m.v., smykker, 
lamper, telefoner, optik, boghandel, cykler, farve/tapet, tæpper, læderva-
rer, legetøj, genbrugsbutikker mv. 

Butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper er ikke en ud-
tømmende liste, men er defineret i Planloven som butikker, der alene for-
handler biler, motorcykler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsva-
rer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler og 
køkkener. (I analysen er møbelbutikker kategoriseret som udvalgsvarebu-
tikker, mens byggemarkeder er medtaget i gruppen af butikker med særlig 
pladskrævende varer). Inden for butikker, der forhandler særligt pladskræ-
vende varegrupper, er det i denne analyse alene enheder, der har et egent-
ligt salgslokale, der er medtaget. Således er f.eks. bilforhandlere med et 
mindre kontor og et uoverdækket p-areal til biludstilling ikke medtaget. 

En komplet branchefortegnelse fremgår af bilag 1. 

Bruttoareal 

ICP har foretaget en grov opmåling af bruttoarealet i samtlige butikker i 
Slagelse kommune. Opmålingen er i en lang række tilfælde valideret med 
oplysninger fra BBR. 

Bruttoarealet defineres som i Planloven. Således omfatter det alle salgs-
arealer og arealer til brug for produktion og/eller opbevaring af varer eller 
remedier, der er nødvendige for butiksdriften, herunder salgsarealer, 
produktionsarealer, lagerlokaler, teknikrum, kølerum og lignende. 

Forbrug – metode 

Borgernes forbrug af dagligvarer og udvalgsvarer er beregnet på områ-
deniveau på baggrund af ICP’s specialkørsler fra Danmarks Statistiks For-
brugsundersøgelse, der baserer sig på interviews med 3.000 husstande i 
hele Danmark. I Forbrugsundersøgelsen er husstandenes samlede årlige 
forbrug af såvel varer og tjenesteydelser nedbrudt på omkring 1.200 
grupper. Der er således tale om en meget detaljeret beregning af hus-
standenes forbrug samlet for hele Danmark. 

Oplysningerne fra forbrugsundersøgelsen er bl.a. kombineret med oplys-
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ninger om husstandsstørrelser, forbrugernes indkomster samt det nuvæ-
rende og fremtidige befolkningstal dels i hele kommunen, dels i de en-
kelte områder. 

Tallene for forbruget skal ses som alle husstandes samlede forbrug i hele 
året 2017 samt 2026. 

Seneste befolkningsprognosen fra Slagelse Kommune er anvendt. 

Omsætning - metode 

Oplysningerne om butikkernes omsætning i 2017 er for hver enkelt butiks 
vedkommende indhentet ved direkte henvendelse til butiksindehaverne 
under ICP’s rekognoscering. For de butikker, der ikke har ønsket at med-
virke i undersøgelsen, har ICP måttet skønne omsætningen.  

Omsætningen er opgivet incl. moms. 

I opgørelsen indgår kun detailhandelsomsætning. Således indgår alene 
kioskvarer i tankstationer. I slagterbutikker er frataget catering og diner 
transportable samt i for eksempel bager og apotek er frataget udsalg til 
andre enheder. Det er alene apotekers omsætning inden for frihandels-
varer, der er medtaget. 

Omsætningen i butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende va-
rer, fordeles efter hvorvidt der er tale om dagligvareomsætning (daglig-
varer i planteskoler, byggemarkeder etc.) eller udvalgsvareomsætning 
(udvalgsvareomsætning i byggemarkeder og tømmerhandler). 

Herudover er kun medtaget detailhandelsomsætning til salg til private 
som vedrører den enkelte butik. 

Eventuel omsætning med e-handel er ikke medtaget. 

Omsætningen er for de enkelte butikker opdelt i de to hovedbranche-
grupper dagligvarer og udvalgsvarer. Således sælger blandt andet dis-
countbutikker, supermarkeder og varehuse varer inden for alle fire bran-
chegrupper. 

Handelsbalance 

Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i en kommune i 
forhold til forbruget i kommunen fås et udtryk for handelsbalancen eller 
dækningsgraden. Handelsbalancen er med andre ord et bruttotal, som 
ikke afspejler, hvorledes omsætningen er sammensat af køb fra lokale 
forbrugere og forbrugere bosat i andre områder. 

Handelsbalancen viser således, om der er overskud eller underskud i 
forholdet mellem omsætningen og forbruget, og kan således godt over-
stige 100%. 
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Institut for Center-Planlægning (ICP A/S) har i samarbejde med Slagelse Er-
hvervscenter, Slagelse Kommune, Skælskør Erhvervsforening, Korsør Er-
hvervsforening og Business Slagelse gennemført en analyse af detailhande-
len i Slagelse kommune.  

Formålet med detailhandelsanalysen er at bidrage til en videreudvikling af 
detailhandelen i kommunen med særlig fokus på bymidterne Skælskør, 
Korsør og Slagelse. Herudover vil analysen sætte de generelle udviklings-
tendenser i detailhandelen i relation til forholdene i Slagelse kommune. 

I nedenstående konklusioner og anbefalinger belyses status og udviklingen 
af detailhandelen i Slagelse kommune samt den nuværende og fremtidige 
konkurrencesituation. Herudover vurderes de fremtidige arealudlæg til de-
tailhandel i Slagelse kommune. 

Den samlede omsætningsudvikling i Danmark er efter nogle turbulente år 
begyndt at være mere konstant, hvilket er illustreret i figur 1.1. Siden 2010 
er den generelle dagligvareomsætning i Danmark steget 8 %, mens ud-
valgsvareomsætningen er steget med 9 %. Heri indgår detailhandelsom-
sætningen via e-handel, som er steget væsentligt i denne periode. Den ge-
nerelle udvalgsvareomsætning i de fysiske butikker vurderes ikke at være 
steget væsentligt i perioden 2010 til 2017, mens e-handelsomsætningen 
vurderes at være steget fra under 10 % i 2010 til at udgøre omkring 20 % i 
2017. 

 
Figur 1.1 Omsætningsudviklingen i Danmark 2003 til 2017 inkl. e-handel 

 

Siden 2011 er antallet af dagligvarebutikker faldet med 5 % i Danmark i alt, 
mens antallet af udvalgsvarebutikker er faldet med 10 %. 

 
Figur 1.2 Udviklingen i antallet af butikker Danmark 1969 til 2016 
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Analyserne 

ICP har ultimo 2018 foretaget en rekognoscering af samtlige butikker i Sla-
gelse kommune, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt 
opgjort omsætningen til detailhandel 2017. 

Herudover har ICP noteret branchetype og kædestatus samt vurderet bu-
tikkernes attraktion.  

Herudover har ICP registreret samtlige kundeorienterede servicefunktioner 
i stueplan så som restauranter, caféer, frisører, ejendomsmæglere mv. i 
henholdsvis Skælskør, Korsør og Slagelse bymidter samt vurderet deres at-
traktion. 

Butikkerne er kategoriseret i dagligvarer, udvalgsvarer og særligt pladskræ-
vende. Dagligvarebutikkerne er ud over supermarkeder, discountbutikker 
og varehuse også fødevarespecialbutikker samt kiosker, materialist, apotek 
mv. 

En nærmere beskrivelse findes i metode, begreber og definitioner samt i 
bilag 1. 

Status på detailhandelen i Slagelse kommune 
Slagelse kommune havde 357 butikker ultimo 2018 med et samlet brutto-
areal på 191.200 m2. Herudover lå der 15 særligt pladskrævende butikker 
med et bruttoareal på 73.300 m2 i Slagelse kommune. Den samlede detail-
handelsomsætning var i 2017 4,46 mia. kr. inkl. moms. 

Skælskør bymidte er det største udbudspunkt i Skælskør området. Her er 
i alt 36 butikker, heraf er 26 udvalgsvarebutikker. Det samlede brutto-
areal er på 11.300 m2. Butikkerne i Skælskør bymidte er koncentreret i 
den ensrettede Algade. De største dagligvarebutikker er supermarkedet 
SuperBrugsen samt discountbutikkerne Netto og Aldi.  

37 % af butikkerne i Skælskør bymidte er medlem af en kæde og den gen-
nemsnitlige attraktion ligger omkring middel. Ud over detailhandel er der 
i alt 30 kundeorienterede servicefunktioner i bymidten, heraf er 9 spise-
steder samt en biograf, et bibliotek og et Bymuseum. 

I Skælskør i øvrigt er i alt 16 butikker, heraf er halvdelen dagligvarebutik-
ker. Det samlede bruttoareal i Skælskør i øvrigt var 14.700 m2. Her ligger 
blandt andet discountbutikken Rema 1000, byggemarkederne Jem & Fix 
og XL-Byg.  

Den samlede omsætning i Skælskør området var 400 mio. kr., heraf er 69 
% dagligvareomsætning. Skælskør bymidte udgjorde størstedelen af den 
samlede omsætning i Skælskør området. 

I Korsør området er Korsør bymidte det største udbudspunkt. Korsør by-
midte har 37 butikker, heraf er 23 udvalgsvarebutikker. Det samlede 
bruttoareal er 13.100 m2, heraf udgør udvalgsvarer 37 %. Den samlede 
detailhandelsomsætning var 321 mio. kr. i 2017, heraf udgør udvalgsva-
rer 31 %.  

Detailhandelen i Korsør bymidte er koncentreret i sivegaden Nygade, gå-
gaden Algade og den overdækkede butiksarkade Havnearkaderne. Kæde-
andelen i Korsør bymidte er 38 % og den gennemsnitlige attraktion ligger 
under middel for udvalgsvarer og noget over middel for dagligvarer. I 
Korsør bymidte ligger desuden 51 kundeorienterede servicefunktioner, 
heraf er 15 spisesteder. Den eneste kulturelle funktion i bymidten er Sct. 

Skælskør området 

Korsør området 
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Povl Kirke. Bibliotek og biograf ligger udenfor Korsør bymidte. 

I Korsør området i øvrigt ligger i alt 31 butikker, heraf er 15 dagligvarebu-
tikker. Langt hovedparten ligger i Korsør by i øvrigt primært koncentreret 
i den nordlige del af byen på Motalavej og på Tårnborgvej. Her ligger 
blandt andet discountbutikkerne Lidl, Rema 1000, Aldi og store udvalgs-
varebutikker som Jem & Fix, Jysk, T Hansen og Dansk Outlet. I Halsskov 
lokalcenter ligger i alt 6 butikker. Her ligger en kiosk, en slikbutik, en far-
vehandel samt 3 genbrugsbutikker. Det samlede bruttoareal i Korsør om-
rådet i øvrigt er 17.100 m2, heraf er 37 % bruttoareal til udvalgsvarer. 
Den samlede omsætning var 312 mio. kr. i Korsør området i øvrigt. 

Slagelse bymidte er det største udbudspunkt i kommunen og det største 
udbudspunkt i Vestsjælland. Slagelse bymidte har i alt 39 dagligvarebutik-
ker og 98 udvalgsvarebutikker. Det samlede bruttoareal til detailhandel 
er 46.800 m2 i Slagelse bymidte og den samlede omsætning var 990 mio. 
kr. i 2017. 44 % af kommunens udvalgsvarebutikker ligger i Slagelse by-
midte og udgør 29 % af det samlede bruttoareal til udvalgsvarer i kom-
munen. Udvalgsvareomsætningen i Slagelse bymidte udgør 28 % af den 
samlede udvalgsvareomsætning i kommunen.  

Detailhandelen i Slagelse bymidte er koncentreret i gågaderne Nygade, 
Nytorv, Rosengade, Smedegade, Rådhuspladsen samt det overdækkede 
shoppingcenter Vestsjællandscentret. Her ligger et bredt udbud af be-
klædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer i både kædebutikker og 
uprofilerede butikker kombineret med et bredt udbud af spisesteder og 
andre kundeorienterede servicefunktioner.  

61 % af butikkerne i Slagelse bymidte er medlem af et kædesamarbejde, 
og den gennemsnitlige attraktion er over middel både for dagligvarer og 
udvalgsvarer. Der ligger 162 kundeorienterede servicefunktioner i Sla-
gelse bymidte, heraf er 39 % spisesteder. 

I Slagelse området i øvrigt udenfor Slagelse bymidte ligger i alt 132 butik-
ker, heraf er 62 udvalgsvarebutikker og 24 butikker med særligt plads-
krævende varer. I storbutiksområdet Kinavej/Japanvej og omkring Ida-
gårdsvej ligger i alt 3 dagligvarebutikker, 26 udvalgsvarebutikker og 6 bu-
tikker med særligt pladskrævende varer. Her ligger blandt andet hyper-
markedet Bilka samt store udvalgsvarebutikker som Elgiganten, Jysk, Ide 
Møbler, Biltema, Thansen, ToyRus men også butikker som PAW Sko, 
Sport 24 og Kære Børn. Det samlede bruttoareal i Slagelse området i øv-
rigt var 162.400 m2, heraf udgjorde dagligvarer 27 %. Den samlede om-
sætning var 2,45 mia. kr., heraf udgjorde dagligvarer 47 %. 
  

Slagelse området 
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Figur 1.3 Antal butikker i Slagelse kommune 2018 

 
Figur 1.4 Bruttoareal i Slagelse kommune 2018 

 
Figur 1.5 Detailhandelsomsætning i Slagelse kommune 2017 i mio. kr. incl. moms 
*kan ikke oplyses på grund af anonymitetshensyn 
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Udviklingen i detailhandelen fra 2011 til 2018 

Det samlede antal butikker eksklusiv særligt pladskrævende butikker i Sla-
gelse kommune er siden 2011 faldet fra i alt 401 butikker til 357 butikker. 
Samlet ser er der forsvundet 9 dagligvarebutikker svarende til et fald på 6 
% og 35 udvalgsvarebutikker, svarende til et fald på 13 % i kommunen i 
alt.  

Bruttoarealet til dagligvarer i Slagelse kommune i alt er på trods af et fald 
i antal butikker på 6 % nogenlunde konstant med et fald på under 1 % 
svarende til 700 m2. Bruttoarealet til udvalgsvarer er ligeledes kun faldet 
under 1 % i perioden 2011 til 2018 svarende til et fald på 1.500 m2.  

Den samlede dagligvareomsætning i Slagelse kommune er steget med 5 
% fra 2,16 mia. kr. i 2010 til 2,27 mia. kr. i 2017. Udvalgsvareomsætnin-
gen er faldet med 5 % i perioden 2010 til 2017 fra 2,30 mia. kr. i 2010 til 
2,19 mia. kr. i 2017. 

Detailhandelsudviklingen er dog forskellig i de tre områder i Slagelse 
kommune.  

I Skælskør området er antallet af dagligvarebutikker faldet med 7 butik-
ker, mens antallet af udvalgsvarebutikker er steget med 3 butikker. Brut-
toarealet er tilsvarende faldet i Skælskør området med 5 %, mens om-
sætningen er faldet 3 % i perioden 2010 til 2017. Samlet set er antallet af 
butikker konstant i Skælskør bymidte i perioden 2011 til 2018, mens brut-
toarealet er steget 20 % og omsætningen er steget 15 %. 

I Korsør området er antallet af butikker faldet fra 89 butikker i 2011 til 66 
butikker i 2018. Samlet set er mistet 7 dagligvarebutikker og 16 udvalgs-
varebutikker. Bruttoarealet i Korsør området er omvendt steget med 4 % 
svarende til 700 m2 for dagligvarer, men faldet med 23 % for udvalgsva-
rer svarende til et fald på 3.300 m2. Den samlede omsætning er faldet 
med 14 % i Korsør området fra 736 mio. kr. i 2010 til 633 mio. kr. i 2018. 
Faldet i antal butikker har været størst i Korsør området i øvrigt. Her er i 
alt mistet 16 butikker. Korsør bymidte har fastholdt antallet af dagligvare-
butikker, men mistet 7 udvalgsvarebutikker. Samlet set er omsætningen i 
Korsør bymidte i perioden 2010 til 2017 faldet med 9 %. 

Det største fald i antal butikker i perioden 2011 til 2018 i Slagelse kom-
mune er i Slagelse bymidte, som har mistet 22 udvalgsvarebutikker, mens 
der er kommet 3 dagligvarebutikker til. Omvendt har Slagelse området i 
øvrigt fået henholdsvis en dagligvarebutik og en udvalgsvarebutik. Det 
samlede bruttoareal i Slagelse området er nogenlunde konstant, men Sla-
gelse bymidte har mistet 14 % af bruttoarealet, mens Slagelse området i 
øvrigt har fået 10 % mere bruttoareal til detailhandel. Omsætningen er 
ligeledes faldet i Slagelse bymidte med 9 % for dagligvarer og 29 % for 
udvalgsvarer i perioden 2010 til 2017. Omsætningen i Slagelse området i 
øvrigt er omvendt steget med 24 % for dagligvarer og 18 % for udvalgsva-
rer.  

Figur 1.6 viser udviklingen i andelen af den samlede udvalgsvareomsæt-
ning i Slagelse kommune i perioden 2010 til 2017. Her ses, at Skælskør 
bymidte har fastholdt en andel på 3 %, mens Korsør er faldet fra 6 % til 4 
%. Slagelse bymidte udgjorde 37 % af den samlede udvalgsvareomsæt-
ning i 2010. Denne andel er faldet til 28 % i 2017, mens omvendt andelen 
af udvalgsvareomsætning i Slagelse i øvrigt er steget fra 48 % i 2010 til 59 
% i 2017.  
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Figur 1.6 Udviklingen i andel af den samlede udvalgsvareomsætning i Slagelse kom-
mune 2010 og 2017 

Forbrug 

Forbrugerne i Slagelse kommune havde i 2017 et samlet forbrug af detail-
handelsvarer på 4,12 mia. kr. inkl. moms fordelt på 2,20 mia. kr. til daglig-
varer og 1,9 mia. kr. til udvalgsvarer. 

Der boede 79.000 personer i Slagelse kommune i 2017. Det samlede be-
folkningstal i hele kommunen forventes at stige med 2 % i perioden 2017 
til 2026. I Slagelse området forventes en befolkningsstigning på 4 % fra 
49.500 personer i 2017 til 51.600 personer i 2026, mens befolkningstallet 
forventes at være konstant i Korsør på 17.700 personer og forventes at 
falde godt 1 % i Skælskør fra 11.700 personer i 2017 til 11.500 personer i 
2026. 

Dagligvareforbruget i Slagelse kommune forventes at stige 5 % i perioden 
2017 til 2026 fra 2,20 mia. kr. til 2,31 mia. kr. i 2026 i faste priser.  

I samme periode forventes udvalgsvareforbruget at stige 18 % fra 1,93 
mia. kr. til 2,27 mia. kr. i 2026 i hele kommunen. 

Handelsbalance 

Handelsbalancen er forholdet mellem den realiserede omsætning i samt-
lige butikker i Slagelse kommune og det samlede forbrug hos borgerne i 
kommunen. 

Handelsbalancen for dagligvarer var i 2017 104 % for Slagelse kommune, 
mens den for udvalgsvarer var 114 %. 

Tallene viser, at både dagligvareomsætningen og udvalgsvareomsætnin-
gen i kommunens butikker er højere end forbruget hos borgerne i kom-
munen. Dagligvareomsætningen er 4 % højere end dagligvareforbruget i 
kommunen, mens udvalgsvareomsætningen er 14 % højere end udvalgs-
vareforbruget i kommunen. 

Detailhandelen i Slagelse kommune tiltrækker således en del forbrugere 
bosat udenfor kommunen. Det er især detailhandelen i Slagelse bymidte 
og by i øvrigt, der tiltrækker kunder fra det øvrige Vestsjælland især in-
denfor udvalgsvarer. 

Handelsbalancen for både dagligvarer og udvalgsvarer er faldet siden 
2010 i Slagelse kommune. Handelsbalancen for dagligvarer er faldet fra 

3% 3%
6% 4%

37%

28%

48%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2017

Skælskør bymidte Korsør bymidte
Slagelse bymidte Slagelse iø



Konklusion og anbefalinger Slagelse kommune 

 

14 

108 % til 104 % svarende til et fald på 4 % i perioden 2010 til 2017, mens 
handelsbalancen for udvalgsvarer er faldet fra 122 % til 114 % svarende 
til et fald på knap 7 %. 

Dagligvarer bliver oftest købt så tæt på bopælen som muligt, og i Slagelse 
kommune er udbuddet af dagligvarebutikker tæt på bopælen styrket si-
den 2010 med etablering af flere discountbutikker. 

Omvendt er forbrugerne villige til at køre længere for et bredt og stort 
udbud af udvalgsvarer. 

En af forklaringerne på faldet i handelsbalancen for udvalgsvarer er en 
markant øget e-handel i denne periode, hvilket har stor betydning for 
den fysiske detailhandel. ICP vurderer, at e-handel udgjorde ca. 2 % af 
dagligvareforbruget og ca. 20 % af udvalgsvareforbruget i 2017. I 2010 
var e-handelen på et væsentlig lavere niveau.  

 
Figur 1.7 Handelsbalancen for Slagelse kommune 2006-2017 

Fremtidig konkurrencesituation 

Det forventes, at der også i de kommende år bliver kamp om kunderne, og 
at den overordnede konkurrencesituation fortsat bliver intensiveret. 

Inden for dagligvareområdet har etableringen af flere discountbutikker i lo-
kalområderne skærpet konkurrencesituationen. 

På udvalgsvareområdet er konkurrencen som nævnt skærpet både fra an-
dre bymidter, men ikke mindst en stigende e-handel har betydet en skar-
pere konkurrence for alle i den fysiske detailhandel.  

ICP har vurderet, at det frem mod 2026 vil være realistisk, at 25 % af det 
samlede forbrug af udvalgsvarer vil blive købt gennem e-handelskanaler, 
mens op mod 6 % af den samlede dagligvarehandel vil gå gennem e-han-
delskanaler. Det vil betyde, at konkurrencesituationen bliver yderligere 
skærpet mellem bymidter, aflastningsområder og de fysiske butikker og vil 
få væsentlig betydning for detailhandelsstrukturen. Ligeledes vil det få be-
tydning for, hvor mange butikker der er brug for, hvor store disse butikker 
har behov for at være og om der markedsmæssigt er plads til dem i fremti-
den.  

Slagelse bymidte forventes fortsat være et betydende udbudspunkt på 

106% 108%
103%

125%
122%

114%

80%

100%

120%

140%

2006 2010 2017

Dagligvarer Udvalgsvarer



Konklusion og anbefalinger Slagelse kommune 
 

15  

Sjælland med et varieret udbud af udvalgsvarer, men den fysiske detailhan-
del forventes også at blive udfordret i selv de største koncentrationer.  

Nedenstående udvidelser og projekter vil være med til at øge konkurrence-
situationen yderligere i Slagelse. 

I Næstved arbejdes på en udvidelse af Næstved Storcenter med i alt 19.000 
m2, heraf 10.000 m2 til butiksareal. Der er planer om en biograf samt 10 
primært udvalgsvarebutikker. Herudover forbedres tilkørselsforhold og an-
tallet af parkeringspladser. Udvidelsen blev godkendt i november 2018. 

Herudover er der planer om et nyt shoppingcenter med store udvalgsvare-
butikker på i alt 20.000 m2 i forlængelse af Næstved Storcenter og Næstved 
Megacenter. Byggeriet forventes at gå i gang foråret 2019 efter en godken-
delse af lokalplanen.  

I Ringsted er der planer om en udvidelse af Ringsted Outlet med op til 
8.000 m2 og flere parkeringspladser.  

I Holbæk er der planer for en udvidelse på 27.000 m2 til detailhandel og an-
dre kommercielle funktioner udformet som en retailpark tæt på Holbæk 
Megacenter. 

Anbefalinger 
Det anbefales, at Slagelse Kommune fastholder den nuværende center-
struktur i kommuneplanen. Slagelse bymidte skal understøttes som det 
primære indkøbssted i kommunen. Bymidten skal kunne tilbyde et bredt 
og dybt udbud af alle butikker og alle oplevelser, som tiltrækker kunder 
fra hele Vestsjælland.  

Korsør og Skælskør bymidter skal være de væsentligste indkøbssteder i 
henholdsvis Korsør området og Skælskør området. De skal kunne tilbyde 
et bredt udbud af dagligvarebutikker og et dækkende udbud af udvalgsva-
rer og oplevelser. 

Detailhandelen bør så vidt muligt koncentreres i bymidterne, men store 
udvalgsvarebutikker, der ikke er hensigtsmæssige at placere i bymidten, 
bør i fremtiden koncentreres.  

I det kommende aflastningsområde i Slagelse ”Slagelse Megacenter” på 
Kina-/Japan/Asiensvej er givet mulighed for en udbygning med yderligere 
34.000 m2 detailhandel. Det er vigtigt at bevare minimumsstørrelsen for 
butikker på 800 m2, for at aflastningsområdet fastholdes i rollen som af-
lastning af Slagelse bymidte. 

Der skal fortsat tages hensyn til en god dagligvareforsyning i lokalområ-
derne i form af begrænset afstand til indkøb af dagligvarer i lokalområ-
derne.  

For at undgå, at balancen i centerstrukturen tipper og bymidterne ikke 
længere er det vigtigste udbudspunkt, er det vigtigt, at placering af nye 
dagligvarebutikker er tilpasset de lokale markedsområder. Planlovens in-
tentioner er både at styrke detailhandelen i bymidten og sikre en god lo-
kal forsyning tæt på boligerne. Derfor skal et tilstrækkeligt stort kundeun-
derlag sikres til en lokal dagligvarebutik, uden at det får væsentlige konse-
kvenser for detailhandelen i bymidten. Næroplandet defineres typisk som 
området i gå- eller cykelafstand til butikken. 

Derfor er det vigtigt, at man foretager en helhedsvurdering for detailhan-
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delen i et område ved placering af nye butikker og dermed tilgodeser by-
midtens udviklingsmuligheder på længere sigt. 

Fremtidig arealbehov i Slagelse kommune 

Det fremtidige arealudlæg er afhængig af ønsket om at styrke detailhande-
len i kommunen samt en forpligtelse til at opfylde borgernes behov for at 
kunne købe dagligvarer tæt på deres bopæl. 

I vurderingen af det fremtidige arealudlæg er der derfor taget højde for 
udviklingen i forbruget, en øget udbredelse af e-handel, den skærpede 
konkurrencesituation og en forudsætning om, at den generelle udvikling 
går i retning af færre, men stærkere udbudspunkter.  

Nedenstående er en vurdering af det fremtidige arealbehov i Slagelse kom-
mune.  

Påvirkning af det fremtidige butiksareal 

Det er ICP’s vurdering, at der er en række faktorer, som vil påvirke det 
fremtidige arealbehov: 

• Arealbelastningen for både dagligvarer og udvalgsvarer forventes 
at falde i fremtiden. 

• Slagelse Kommune forventer en stigning i befolkningstallet på 2 % i 
perioden 2017 til 2026. 

• Dagligvareforbruget pr. person forudsættes stige med 0,25 % pr. år 
frem til 2026 og udvalgsvareforbruget pr. person forudsættes at 
stige med 1,25 % pr. år frem til 2026. Dagligvareforbruget forven-
tes at stige 5 %, mens udvalgsvareforbruget stiger 18 % frem til 
2026 i Slagelse kommune. 

• E-handelen forventes at udgøre 5 % af dagligvareforbruget og 25 % 
af udvalgsvareforbruget i 2026. 

• Øget regionalitet vil betyde færre, men stærkere udbudspunkter. 
Kunderne vil være villige til at bevæge sig længere for et bredt ud-
bud af især udvalgsvarer. Denne koncentrationstendens forventes 
e-handelen at styrke yderligere. Hermed forventes det, at de stør-
ste regionale udbudspunkter som Slagelse bymidte får en endnu 
større betydning i fremtiden.  

Vurderet arealbehov frem til 2026 

Det samlede bruttoareal til detailhandelsformål (excl. særligt pladskræ-
vende butikker) i Slagelse kommune var 191.200 m2 i 2018. Heraf var 45 % 
disponeret til dagligvarer og 55 % til udvalgsvarer. Herudover var 73.300 
m2 anvendt til særligt pladskrævende varer.  

I Slagelse kommune er i alt givet mulighed for opførsel af knap 42.000 m2 
nyt detailhandelsbruttoareal i aflastningsområdet ”Slagelse Megacenter” 
samt til store udvalgsvarebutikker ved Bilka. Herudover er planlagt en ny 
dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby. 

Tabel 1.1 viser restrummeligheden i Skælskør, Korsør og Slagelse bymid-
ter. Restrummeligheden er forskellen på det maksimale bruttoareal, som 
ifølge kommuneplanen er tilladt i det enkelte centerområde og det faktu-
elle bruttoareal i 2018. Den sidste kolonne viser ICP’s anbefalinger til den 
fremtidige maksimale ramme til detailhandel. 
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Forslag til de fremtidige maksimale rammer til detailhandel i centerstruktu-
ren i kommunen er beregnet og vurderet på baggrund af vurderingerne af 
det fremtidige arealbehov samt ønsker om at sikre en udbygning af detail-
handelen i kommunen, som er i balance. 

Slagelse kommune  
 

 
 

  
Maksimalt 
bruttoareal 

Bruttoareal 
2018* 

Restrumme-
lighed** 

ICP anbefaling 
til fremtidig 
maksimalt 

ramme 
Bymidte Skælskør 12.200 11.200 1.000 15.000 
Bymidte Korsør 21.000 13.100 7.900 21.000 
Bymidte Slagelse 97.900 46.900 51.000 97.900 
     

Tabel 1.1 Forslag til fremtidige maksimale rammer til detailhandel i Slagelse kom-
mune  
*Total 2018, excl. planlagte muligheder og byggeri under opførsel 
**Forskel maksimale bruttoareal og bruttoareal 2018 

På baggrund af ovenstående arealregnskab, den forventede befolknings- 
og forbrugsudvikling i kommunen, den nuværende detailhandel i kommu-
nen samt den generelle detailhandelsudvikling med blandt andet øget e-
handel, koncentrationstendenser og øgede åbningstider er det ICP’s vurde-
ring, at det fremtidige arealbehov i Slagelse kommune frem til 2026 bør 
kunne indpasses indenfor den gældende arealramme til nyetableringer. 

I Slagelse bymidte anbefales den maksimale ramme til detailhandel fast-
holdt på 97.700 m2. En restrummelighed på godt 50.000 m2 vurderes at 
imødekomme de fremtidige behov i bymidten.  

Den maksimale bruttoarealramme i Korsør vurderes ligeledes at være til-
strækkelig til at imødekomme de fremtidige behov. 

I Skælskør bymidte bør den maksimale ramme til detailhandel derimod hæ-
ves til 15.000 m2 for at imødekomme fremtidige justeringer af detailhande-
len. 
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Den hidtidige detailhandelsudvikling, forventningerne til den fremtidige ud-
vikling inden for f.eks. e-handel, den skærpede konkurrencesituation med 
f.eks. Slagelse og Næstved og de generelle udviklingstræk, der kan ses i de-
tailhandelen er blandt de forhold, som nedenstående anbefalinger skal for-
holde sig til, når det gælder om at udvikle bylivet og herunder detailhande-
len i Skælskør-området. 

Anbefalingerne tager udgangspunkt i den SWOT-analyse for Skælskør by, 
der er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem Skælskør Erhvervsfor-
ening, Slagelse Erhvervscenter, Slagelse Kommune og ICP samt den rekog-
noscering, som ICP har gennemført i efteråret 2018. 

Anbefalingerne har fokus på hvilke muligheder og potentialer, der er i 
Skælskør bymidte, herunder hvorledes bymidten, bylivet og detailhandelen 
fremtidssikres bedst muligt, hvorledes der skabes robuste samarbejdsrela-
tioner i bymidten og hvorledes organisationer og virksomheder kan være 
med til at udvikle Skælskør bymidte. 

Skælskør bymidte  

Skælskør bymidte  

 Antal butikker 36 butikker, heraf 26 udvalgsvarebutikker (72 %) 

 Antal servicefunktioner 29 funktioner, heraf 9 spisesteder (31 %) 

 Bruttoareal (detail) 11.300 m2, heraf 52 % udvalgsvarer (5.900 m2) 

 Omsætning (detail) 400 mio. kr., heraf er 31 % udvalgsvareomsætning (124 mio. kr.) 
  

Skælskør bymidte er det primære indkøbssted for borgerne i område i den 
sydøstligste del af kommunen. 

I hele Skælskør området bor der knap 12.000 personer med et dagligvare-
forbrug på 325 mio. kr. og et udvalgsvareforbrug på ca. 285 mio. kr. i 
2017. Frem mod 2026 forventes det, at befolkningstallet i området vil 
falde marginalt. 

Som nævnt vurderes det, at byens opland ikke helt udgør det afgrænsede 
område. Mod nord trækker Slagelse kunder i området og i den østlige del 
af Skælskør området er det ICPs vurdering, at Næstved har stor betydning 
både inden for dagligvarer og udvalgsvarer. 
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Handelsbalancen for Skælskør området er 85 % for dagligvarer og 43 % 
for udvalgsvarer. Det vil sige, at Skælskør området holder en væsentlig del 
af dagligvareforbruget i området, mens en meget væsentlig del af ud-
valgsvareforbruget bliver dækket ved køb udenfor området, især i Sla-
gelse, Næstved og på nettet. 

Anbefalinger  

Skælskør bymidte er hyggelig, der er et unikt, traditionelt købstadsmiljø, 
der appellerer til turisme, der er et gågademiljø, der med sin terrænstig-
ning fra Norets udløb i Skælskør Fjord til Nytorv, mange steder er et studie 
i smukke købstadshuse og – miljøer og bymidten er overskuelig. 

Der er attraktive butikker inden for mange brancheområder, der er mange 
individuelle butikker, der er et par butikker, der har karakter af socialøko-
nomiske virksomheder, der er en aktiv erhvervsforening, man afholder 
Drengerøvsaften fredag efter Kristi Himmelfarts Dag, man afholder Mata-
dor dag i august og der er tre store dagligvarebutikker omkring Bakken-
borgvej, der er med til at sikre kundetrafikken i bymidten. 

På detailhandelsområdet skal bymidten tilfredsstillende kunne servicere 
det umiddelbare opland, hvor der samlet set bor 9-10.000 indbyggere. 

Uden for dette relativt lokale opland vil forbrugerne i betydelig udstræk-
ning søge mod de noget større udbudspunkter i Slagelse og Næstved. Skæl-
skør skal være det gode lokale alternativ, der samtidig har betydelig appel 
til turister i form af sommerhusbeboerne i de ca. 300 sommerhuse ved 
Kobæk Strand, sejlerfolket og den spirende naturturisme. 

Skælskør har et godt udbud af dagligvarebutikker. I bymidten ligger Super-
Brugsen, Netto og Aldi og umiddelbart øst for bymidten ligger Rema 1000. 
Foruden de store butikker er der bl.a. bager, blomsterbutikker, Matas og 
Apotek. 

Algade har et aktivt byliv på en strækning, der er ca. 350-400 m. Hertil 
kommer, at Biblioteket/Borgerservice ligger i Vestergade 4 vest for 
broen. 

Den østlige del af Algade og området omkring Bakkenborgvej er i dag fint 
bundet sammen af bl.a. Svanetorvet og Pistolstræde. En yderligere sam-
menbinding gennem flere af gårdene på Algades sydside kunne være med 
til at styrke persontrafikken i Algade og dermed butikkerne, de andre funk-
tioner og bylivet. 

 

 
 

Opland på 9 – 10.000 personer 

Attraktive, store dagligvarebutikker 

God sammenbinding af Algade og 
dagligvarebutikkerne omkring 
Bakkenborgvej – kan den gøres 
bedre? 
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Overordnet set har byen de brancher inden for detailhandel repræsente-
ret, man kan forvente i en by af Skælskørs størrelse. Her er flere dametøjs-
butikker med forskellig alders- og prisprofil, sko, boghandel, radio/tv, 
hårde hvidevarer, optikere og guld/sølv/ure.  
 
Der er dog tre brancher, som man ville forvente repræsenteret i en by af 
Skælskørs størrelse og beliggenhed. Der er tale om en egentlig herretøjs-
butik (noget af sortimentet føres i den attraktive butik Nor), køkkenudstyr 
(Kop & Kande, Imerco etc.), sport (f.eks. Intersport og Sportmaster) og cy-
kelhandel. 

Af øvrige brancher, som ikke er i Skælskør, er legetøj og lædervarer samt 
helsekost og slagter.  

Legetøj og lædervarer er dog i et vist omfang tilstede i andre butikker. 

Dagligvarespecialbutikker er generelt presset af de større dagligvarebutik-
kers brede sortiment. Forbrugerne i Skælskør har også mulighed for at be-
nytte Boeslunde Røgeri og Kødsalg. Matas, apoteket og de større dagligva-
rebutikker fører i et vist omfang helsekost.  

 

 
 

Udvalget inden for forbrugerelektronik består af to mindre butikker, lige-
som der findes en stor Punkt 1 hårde hvidevarebutik. 

Ligeledes skal der arbejdes på at tiltrække en attraktiv fitness-operatør til 
bymidten.  

Den øgede e-handel og øgede koncentrationstendens mod større ind-
købssteder betyder, at det ikke er sandsynligt, at antallet af butikker i 
Skælskør bymidte øges væsentligt.  

Slagelse Kommune skriver i ”Masterplan for Skælskør by” November 
2017, at der ikke må etableres boliger i stueplan i Algade og at Algade 
skal bevare sit oprindelige arkitektoniske særpræg. Dette ligger på linje 
med, hvad ICP vil anbefale.  

Det er vigtigt, at man arbejder på at fastholde de eksisterende butikker 
med centrale placeringer i bymidten og ikke spreder detailhandelen. Sla-
gelse Kommune støtter op omkring dette, hvilket ligeledes fremgår af ma-
sterplanen. 

Tiltræk butikker inden for 
herrebeklædning, køkkenudstyr, 
sport og cykler 

Fasthold de eksisterede butikker 
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Det er meget væsentligt at man i god tid har forberedt generationsskifte i 
de enkelte butikker for at imødekomme eventuelle udfordringer, der kan 
opstå ved et generationsskifte.  

I en bymidte skal der helst være en blanding af kædebutikker og unikke bu-
tikker. Kædebutikker har fordele som landsdækkende markedsføringspro-
gram, ensartede butikker og landsdækkende bytteservice. Kædeandelen i 
Skælskør bymidte er 37 %, hvilket er på linje med lignende byer som Stege 
og Nykøbing S.  

Dette er også tilfældet, når man alene ser på andelen af kædebutikker in-
den for udvalgsvarer, hvor den i Skælskør ligger på 27 %. 

Kædebutikker alene giver dog ikke en attraktiv bymidte. Et godt udvalg af 
unikke, lokale butikker, som ikke nødvendigvis ligner kædebutikkerne, er 
med til at profilere byen som noget særligt. I den forbindelse ligger der i 
Skælskør en række butikker, der forhandler f.eks. kunst og brugskunst. 
Dette hænger måske sammen med, at der i Skælskør er en del udøvende 
kunstnere, bl.a. organiseret i Kunstnerlavet KIT”Kunstnernes By”, der bl.a. 
arrangerer ”Kulturel Folkefest” og tilstedeværelse af Skælskør Bymuseum, 
hvor der årligt kommer godt 5.000 gæster. 

 

 
 

Der er dog også andre lokale butikker som f.eks. Nor og Mille, der har den 
fordel, at de bedre og hurtigere kan tilpasse sig det lokale marked både i 
sortiment og give en mere personlig service, der kan fastholde kunderne. 

Det skal understreges, at det er væsentligt, at alle butikker og andre funkti-
oner som minimum har åbent på alle dage fra mandag til lørdag. Butik-
kerne skal holde åbent inden for det, som forbrugerne opfatter som almin-
delige butiksåbningstider, det vil sige hverdage 10-18. 

Det irriterer både lokale kunder men også besøgende at komme til en by 
med mange lukkede butikker. Butikkerne i Skælskør skal have fælles åb-
ningstider og naturligvis overholde disse åbningstider!  

Har de lokale foreninger, ildsjæle og kunstnere i højere grad lyst til og mu-
lighed for at låne tomme lokaler som butik eller udstilling, kan disse aktive-
res, til de lejes ud på en relativ enkel måde. 

Andre bymidteorienterede funktioner som behandlere, offentlige tilbud 
etc. er væsentlige, da de i mindre omfang end butikkerne er udsat for kon-
kurrence fra e-handel. I Skælskør kan man f. eks. fremhæve biblioteket og 

Generationsskifte – butikken bliver 
sårbar 

Kædeandel er tilfredsstillende 

Dyrk de lokale butikker 

Hold fælles åbent mandag til lørdag 
- minimum 

Aktivér de tomme lokaler 

Koncentrer også offentlige 
funktioner i bymidten 
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Borgerservice i Vestergade, Sparekassen Sjælland, læger og tandlæger, fri-
sører og endelig spisestederne. Endelig skal Kosmorama nævnes, der både 
fungerer som biograf og spillested og drives af Biografforeningen. En sådan 
institution kan være afgørende for at styrke den lokale opbakning omkring 
bymidten. 

Bykontoret, der bl.a. fungerer som turistbureau og udstilling/salg af kunst-
nerprodukter er også et fint indslag i bybilledet. 

Af masterplanen fremgår det, at der er udlagt arealer til ca. 400 nye boliger 
i og omkring Skælskør. Kan man på nogen måde påvirke, at dette udmøn-
ter sig i øget bosætning, vil dette være en effektiv måde at styrke bylivet på 
– især hvis man som nævnt i masterplanen satser på ”De etablerede” og 
”Børnefamilierne”. 

I Masterplan for Skælskør og i SWOT-analysen nævnes potentialerne ved at 
tiltrække flere turister til Skælskør.  

Som det også nævnes i masterplanen, er der oplagte muligheder inden for 
sejlerturisme, cykel-, vandrer- og naturturisme.  

Det er ICP’s vurdering, at Skælskør har mulighederne for at udnytte disse 
potentielle kundegrupper. Byen er pittoresk og charmerende. Der er et 
fantastisk havnemiljø som et rekreativt omdrejningspunkt lige på kanten 
af bymidten. Skælskør er på mange måder indbegrebet af ”den lille pro-
vinsby”. 

Men for at sikre, at detailhandelen får glæde af turisterne, er det helt cen-
tralt, at turisterne kan overnatte i byen. Er dette ikke muligt, er det van-
skeligere at omsætte turisme til omsætning i butikkerne og de andre kun-
deorienterede funktioner.  

 

 
 

Ved Kobæk Strand ligger der ca. 300 sommerhuse, der dog i vid udstræk-
ning anvendes af ejerne. I Bisserup er sommerhusområdet større, men 
det er ICP’s vurdering, at gæsterne her i vid udstrækning også anvender 
Karrebæksminde og Næstved som besøgsdestinationer. 

Ligeledes er der Kobæk Strand Konferencecenter, hvor der er ca. 125 væ-
relser. 

Skal omsætningen fra turister øges, skal der øget fokus på overnatningsfa-
ciliteter - så tæt på byen som muligt, så bl.a. gæster fra Hovedstadsområ-
det, som kun ligger godt 100 km væk, kan overnatte. 

Bosætning 

Turisme er et tilskud til bymidten 

Turisterne skal kunne overnatte 
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De forretningsdrivende i Skælskør har især nævnt to betydelige årlige 
events. Der er Drengerøvsaftenen i forsommeren og Matador Dag i efter-
sommeren. Begge disse begivenheder er forankret i bymidten. 

 

 
 

Andre oplevelser i bymidtens rum, som for eksempel fodboldturnering, 
loppemarked, grønttorv, skøjtebane og koncerter kan ligeledes være med 
til at øge opmærksomheden. 

En attraktiv detailhandel og byliv er væsentlig for, at byerne og hele kom-
munen er så attraktive som muligt i forbindelse med f.eks. bosætning, be-
skæftigelse, erhvervsudvikling og turisme. 

Skal en butikskæde træffe beslutning om at etablere sig i en by som Skæl-
skør, vil den også i sine overvejelser have, hvordan bymidterne forvaltes. 
Kæden kan f.eks. se på hvilke oplevelser, der stilles på benene i byernes 
rum. Den vil også lægge vægt på et attraktivt bymiljø med skiftende aktivi-
teter som f.eks. torvedage, skøjtebane, bevægelsesområder, loppemarked 
og koncerter samt mere permanente aktiviteter som kulturoplevelser (mu-
seer, teater og biograf), bibliotek og offentlig service. 

Opgaven med at sikre ovenstående har de lokale, frivillige handels- og er-
hvervsorganisationer, der i meget vid udstrækning bygger på frivillig ar-
bejdskraft, ikke ressourcer til at stable på benene. 

For at støtte og udvikle detailhandelen og bylivet bør man overveje, om der 
f.eks. i Slagelse Erhvervscenters regi kan ansattes en ”bymidtechef”, der 
bl.a. kan arbejde sammen med de tre hovedbyers erhvervsforeninger og de 
andre aktører i bestræbelserne på at gøre bymidterne så interessante og 
levende som muligt. 

Bymidtechefen kan f.eks. bistå foreningerne med arrangementer o.l., der 
ellers udelukkende skal stables på benene ved frivillig arbejdskraft. Desu-
den vil en bymidtechef måske kunne være med til at sikre, at tomme loka-
ler udlejes hurtigere samt være med til at holde tomme lokaler aktive f.eks. 
ved at lade foreninger, kunstnere o.l. låne lokalerne for kortere eller læn-
gere perioder. 

En bymidtechef vil også kunne udfylde en ”salgsfunktion”, der sikrer, at 
Skælskør og de andre byer i kommunen hele tiden er i butikskædernes be-
vidsthed, når det skal besluttes, hvor den næste butik skal åbnes. 

Det er væsentligt, at Slagelse Kommune understøtter en udvikling og vedli-
geholdelse af attraktive bymidter, med et mangfoldigt udbud af butikker 

Events giver opmærksomhed 

Bymidtechef, citymanager, citychef 
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samt privat og offentlig service som en vigtig parameter i deres bestræbel-
ser på at tiltrække attraktive, nye borgere.  
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I samarbejde med Slagelse Erhvervscenter og Skælskør erhvervsforening 
er Skælskør bys styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) blevet 
udarbejdet. SWOT’en blev udarbejdet ved et møde afholdt den 12. okto-
ber 2018.  

 

Styrker: 
• Events rettet mod alle målgrupper 
• Bredt vareudvalg 
• God tid til kunderne 
• Gode spisesteder 
• Rimeligt udvalg af specialbutikker 
• Gode dagligvarebutikker 
• Kunstnermiljø 
• Hyggeligt og velholdt bymiljø 
• Turbåd, bymuseum, Borréby  

Teater - gode ambassadører 
• Havnemiljøet - lystbådehavn 
• Attraktioner - busmuseum –  

oplevelser 
• Kosmorama 
• Rammerne - Havn - Central  

gade - Sammenhæng 
• Gode folkeskoler – kunsttal- 
• entklasse 
• Turist by – sommerhusområde,  

tæt på sejlklub 
• Naturområde incl. 2 smukke, levende øer 
• Vand i nærheden 
• Nærhed 
• Gratis p-muligheder 
• Overnatningsmuligheder 
• Badestrande 
• Sport - friluftsliv 
• Godt boligmarked 
• Tæt på motorvej 
• Sammenhold 
• Rigt foreningsliv 
• Stærkt erhvervsliv 
• Sammenhængskraft 
• Stærk erhvervsforening 
• Godt samarbejde med Slagelse Kommune 
• Samarbejde 
• Alternative behandlingsmuligheder 
• Kendt landbrug 
• Sælge byen 
• Ildsjælenes by 
• Lokal stolthed 
• Selvforkælelse 
• Kreative 

 

Svagheder: 
• Mangler varegrupper 
• Ikke fælles åbningstider 
• Manglende opland pga vand 
• Tomme butikker 
• Ældre kundesegment 
• Starten af Algade 
• Mangel på klassisk café 
• Mangler sportsbutikker 
• Mangler caféer og steder til unge 
• Belægningen i Algade 
• Ikke turistvenligt 
• Mangler svømmehal 
• Mangler offentlige toiletter 
• Mindre købstad m/begrænset købekraft 
• Stor udpendling 
• Begrænsede overnatningsmuligheder 
• Mangler idrætsmuligheder (udover  

fodbold, tennis og håndbold) 
• Mangler ramper til skateboard 
• Infrastruktur, begrænsede busafgange,  

motorvej 15 min. væk 
• Parkering 
• Begrænsede ressourcer 
• Sociale medier 
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Muligheder: 
• Større fokus på økologi (butikker,  

restauranter, overnatning) 
• Velhavende ældre 
• Udnytte Vestergade til butikker op til kirken 
• Vikarkorps 
• Shopinshop butikker - delebutikker 
• Pop up butikker 
• Udnytte tomme lokaler 
• Udnytte opland bedre 
• Udvikle e-handel lokalt 
• Hjælpe med generationsskifte 
• Udnytte grunden v/Højskolen 

(evt. til lejlighed) 
• Istandsætte off. Toilet i Toldbygningen 
• Bruge store events bedre - Skælskør  

som eventby 
• Udnytte den gamle stationsbygning 
• Vækst i turisme (fra endags- til flerdags) 
• Udnytte naturen - cykelturister 
• Udnytte Kobæk Strand 
• Udnytte det gamle rådhus (til turister) 
• Skælskør som bryllupsby 
• Forbedre de fysiske rammer 
• Højskolen 
• Bedre skiltning 
• Styrke samarbejdet ml. de tre købstæder 
• Bedre samarbejde 
• Styrke produktionsvirksomheder 
• Udviklingsmuligheder på Stigsnæs 

 

Trusler: 
• E-handel 
• Detailhandelen i de omkringliggende  
• større byer 
• Kommunale tilladelser til dagligvare-  

butikker uden for bymidten 
• Kommende generationsskifter 
• Manglende enighed om åbningstider 
• Tomme butikker 
• Erhvervslejemål ændres til boliger 
• "Den lille by" i kommunen 
• Lukning af stor virksomhed – arbejdspladser 
• Mangel på kvalificerede medarbejdere 
• Nedlægning af busdrift - offentlig transport 
• Politisk fokus alene på Slagelse by 

 

Figur 2.1 SWOT Skælskør by 
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ICP har i oktober 2018 foretaget en rekognoscering af butiksudbuddet i 
Skælskør bymidte, i byen i øvrigt samt i den sydlige del af Slagelse kommune. 
På baggrund af rekognosceringen er der udarbejdet en opgørelse over antal-
let af butikker, en opgørelse af butikkernes omsætning i 2017 og en opgø-
relse af det samlede bruttoareal. 

For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP endvidere vurderet de 
enkelte butikkers attraktionsværdi i forhold til forbrugerne. 

Afrapportering af analyseresultater 

Butikkerne er kategoriseret i hovedbranchegrupperne dagligvarer, beklæd-
ning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer (for definition se bilag 1) på bag-
grund af deres hovedaktivitet. Butikker, der forhandler særlig pladskræ-
vende varegrupper, er behandlet særskilt senere i dette afsnit. 

Har en butik aktiviteter inden for flere hovedbranchegrupper, er omsætning-
en fordelt inden for disse. 

Bemærk, at ICP medtager omsætningen til private fra møbelforretninger, 
der alene sælger møbler, planteforhandlere, byggemarkeder, samt butikker 
med udstyr til camping og både, selvom planloven definerer disse grupper 
som særligt arealkrævende.  

Dette skyldes, at disse varegrupper indgår i de senere forbrugsberegninger. 
Møbelforretninger, planteforhandlere, byggemarkeder samt forhandlere af 
campingvogne og både tæller dog kun med én gang, hvilket sker under for-
handlere af særlig pladskrævende varegrupper. 
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Geografisk opdeling af Skælskør   
Geografisk er analyseresultaterne opdelt på de tre hovedområder Skælskør 
bymidte, Skælskør by i øvrigt og Skælskør i øvrigt. 

 

 
Figur 2.2 Skælskør opdelt på analyseområder  
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Antal butikker 

I hele området ligger der 46 butikker. De 29 er udvalgsvarebutikker mens der 
ligger 17 dagligvarebutikker. Endelig ligger der 5 butikker, der forhandler 
særligt pladskrævende varer. 

I Skælskør bymidte ligger der 36 butikker, hvoraf de 26 udvalgsvarebutikker. 
Der er tale om et relativt bredt udvalg af butikker. 

Butikkerne ligger primært koncentreret omkring Algade. 

SuperBrugsen, Netto og Aldi ligger i den sydlige del af bymidten omkring 
Baggenborgvej og Brænderigården. I forhold til bylivet kan dagligvarekun-
derne relativt nemt komme fra p-pladserne omkring de tre butikker til de øv-
rige butikker i især Algade.  

Foruden de større dagligvarebutikker ligger der en Matas, et apotek, en ba-
gerbutik, en vinbutik, en slikbutik samt blomsterbutikker. 

Der ligger seks beklædningsbutikker i bymidten. Der er bl.a. tale om dame-
beklædningsbutikker, en enkelt dame- og herre beklædningsbutik og en sko-
butik. Det er alene skobutikken, der er medlem af et egentlig kædesamar-
bejde. 

Inden for boligudstyr ligger der bl.a. en stor Punkt 1 samt Langkjær (hårde 
hvidevarer og lamper), to elektronikbutikker, samt en Flügger. Desuden lig-
ger der en række genbrugsbutikker samt andre forhandlere af brugte varer. 
Samlet set ligger der 14 boligudstyrsbutikker. 

Endelig ligger bl.a. to optikere, en guldsmed og en boghandel. 

 

 

 

Figur 2.3 Detailhandelsbutikker i Skælskør bymidte  

Skælskør bymidte 
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I byen i øvrigt ligger der en Rema 1000, en tankstation, en genbrugsbutik og 
elektronik butik. Endelig ligger der to byggemarkeder og tre bilforhandlere. 

Butikkerne i Skælskør by i øvrigt er koncentreret øst for bymidten. 

I Skælskør i øvrigt ligger der alene dagligvarebutikker og butikker, der for-
handler særlig pladskrævende varer. 

Der er større dagligvarebutikker i Boeslunde, i Bisserup samt på Agersø og 
Omø.  

 

 
Dagligvarer 

Udvalgsvarer  
i alt 

Beklædning Boligudstyr 
Øvrige  

udvalgsvarer 
Detailhandel i 

alt 
Særlig plads-

krævende 
Skælskør bymidte 10 26 7 14 5 36 0 

Skælskør by iø 2 2 1 1 0 4 5 

Skælskør i øvrigt 5 1 0 0 1 6 0 

Skælskør i alt 17 29 8 15 6 46 5 

Tabel 2.1 Antal butikker fordelt på brancher i 2018 

 

  

 
Figur 2.4 Detailhandelsbutikker i Skælskør området 2018 

Skælskør by i øvrigt 
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Kædetilknytning 

Kædebutikkerne får stadig større betydning for forbrugernes valg af ind-
købssted. En bymidtes styrke kan således blandt andet udtrykkes i den an-
del af butikkerne, som enten er del af en kapitalkæde eller en frivillig kæde. 

Kædebutikker har nogle fordele bl.a. i kraft af landsdækkende bytteservice 
og gavekort, ensartede butikker samt mulighed for et større markedsfø-
ringsprogram end en enkeltstående butik uden kædetilknytning. 

Omvendt kan butikker uden kædetilknytning på en helt anden måde til-
passe sortiment og personlig service til lokale forhold og kan medvirke til, 
at et indkøbssted ikke bare ligner alle de andre. 

I figur 2.4 er illustreret, hvorledes kædefordelingen er i de tre områder. 

 
Figur 2.5 Andel af kædebutikker i % 2018 

 

I Skælskør bymidte er knap 40 % af butikkerne en del af et kædesamarbejde. 
Der er tale om dels de store dagligvarebutikker, butikker som Matas, Apote-
ket og Interflora og SkoRingen. 

Butikkerne ligger spredt i hele Algade og omkring Bakkenborgvej. 

I Skælskør by i øvrigt er kædeandelen 75 %. Her er det f.eks. Rema 1000 og 
Circle K samt Kirkens Korshær og Jem & Fix.  

I Skælskør i øvrigt er de fire dagligvarebutikker medlem af et kædesamar-
bejde. 
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Figur 2.6 Kædestruktur i Skælskør bymidte  

Samlet set er omkring 45 % af butikkerne i Skælskør området medlem af et 
kædesamarbejde. 

Tabel 2.2 sammenligner Skælskør bymidte med Stege, Præstø og Nykøbing 
S. bymidter. Der er tale om byer, der i forhold til indbyggertal er en smule 
mindre end Skælskør (Skælskør: ca. 6.500 indb., Stege: ca. 3.800 indb., 
Præstø: ca. 3.800 indb., Nykøbing S.: ca. 5.200 indb.) 

Alle tre byer er havnebyer, hvor turismen spiller en vis rolle. Det skal dog be-
mærkes, at Nykøbing S. bymidte er det største udbudspunkt i en kommune 
med 21.000 sommerhuse. 

 Antal  
butikker 

Andel  
udvalgsvarer (%) 

Kædeandel (%) 

Skælskør bymidte 36 72 % 37 % 

Stege bymidte 49 74 % 39 % 

Præstø bymidte 30 70 % 47 % 

Nykøbing S. bymidte 61 69 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 % 

Tabel 2.2 Detailhandelsbutikker i bymidterne i Skælskør, Stege, Præstø og Nykøbing 
S. 

I forhold til byens størrelse er der relativt få butikker i Skælskør bymidte. 
Sammenligner man med Stege, der er godt halvt så stor som Skælskør, er 
der væsentlig flere butikker i Stege bymidte. Forskellen kan måske til dels 
skyldes, at Stege er hovedby på Møn. 

Andelen af udvalgsvarebutikker og kædeandelen ligger nogenlunde på 
samme niveau for de fire bymidter. 
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Butikkernes attraktion 

For at give en karakteristik af butiksudbuddet har ICP i forbindelse med re-
kognosceringen af butikkerne foretaget en overordnet bedømmelse af hver 
enkelt butiks attraktion. 

I vurderingen er der bl.a. taget hensyn til kvaliteten og bredden i butikkens 
sortiment, butikkens størrelse i forhold til sortimentet og branchen, dispone-
ringen af arealerne samt butikkens indretning og fremtoning – herunder 
skilte og facader. 

Følgende skala er anvendt: 
5:   Meget høj 
4:   Høj 
3:   Middel 
2:   Lav 
1:   Meget lav 

Vurderingen skal derfor opfattes som en forbrugers bedømmelse af den en-
kelte butiks attraktion.  

 Dagligvarer Udvalgsvarer  
i alt 

Beklædning Boligudstyr Øvrige  
udvalgsvarer 

Detailhandel i 
alt 

Skælskør bymidte 3,2 2,8 3,0 2,6 3,2 2,9 

Skælskør by iø /  
Skælskør i øvrigt 

3,0 * * * - 2,8 

Skælskør i alt 3,1 2,8 2,9 2,6 3,2 2,9 

Tabel 2.3 Butikkernes gennemsnitlige attraktion fordelt på brancher og områder i 
2018.  

Butikkerne i Skælskør bymidte har gennemsnitligt en attraktion en smule un-
der middel. Udvalgsvarerne har en attraktion på 2,8. Her er det især butikker 
inden for øvrige udvalgsvarer og beklædning, der trækker op. Der ligger 
f.eks. flotte butikker inden for optik, guld og sølv og bøger, ligesom damebe-
klædningsbutikkerne generelt er pæne. 

 

 Gns. attraktion  
dagligvarer 

Gns. attraktion  
udvalgsvarer 

Skælskør bymidte 3,2 2,8 

Stege bymidte 3,1 2,9 

Præstø bymidte 3,1 2,9 

Nykøbing S. bymidte 3,4 2,9 
Tabel 2.4 Butikkernes gennemsnitlige attraktion fordelt på brancher sammenlignet 
med andre udbudspunkter. 

Den gennemsnitlige attraktion for dagligvarebutikkerne i Skælskør bymidte 
ligger på niveau med de sammenlignede byer – både når det gælder daglig-
varebutikkerne og udvalgsvarebutikkerne. 
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Bruttoarealer 

ICP har endvidere foretaget en grov opmåling af bruttoarealerne i butik-
kerne i kommunen. 

Bruttoarealerne er defineret som det samlede areal, der hører til butikken, 
hvilket vil sige salgsareal og eventuelle kontorer samt lager- og personale-
rum. Eventuelle lokaler i kælderetager indgår heri. 

Tabel 2.5 viser bruttoarealerne i Skælskør området. Bemærk i relation til 
bruttoarealerne at disse opgøres efter butikkens hovedbranche – f.eks. har 
en række dagligvarebutikker aktiviteter inden for både daglig- og udvalgsva-
rer. 

 
Dagligvarer 

Udvalgsvarer  
i alt 

Beklædning Boligudstyr 
Øvrige  

udvalgsvarer 
Detailhandel 

i alt 

Særlig plads-
krævende 

Skælskør bymidte  5.400   5.900   1.300   3.700   900   11.300   -    

Skælskør by iø  1.300   700   600   100   -     2.000   9.500  

Skælskør i øvrigt  1.800  900    -     -    900     2.700  

Skælskør i alt  8.500   7.500   1.900   3.800   1.800   16.000  9.500  

Tabel 2.5 Bruttoarealer fordelt på områder og brancher (m2). 

Det samlede bruttoareal til detailhandel i Skælskør området er opgjort til     
16.000 m2, hvoraf 47 % udgøres af arealer i udvalgsvarebutikkerne. 

Det samlede areal til detailhandel i Skælskør bymidte er godt 11.000 m2, 
heraf udgør udvalgsvarebutikkerne 52 % af det samlede bruttoareal. Be-
klædningsbutikker udgør alene godt 20 % af bruttoarealet til udvalgsvarebu-
tikker. 

Arealet til boligudstyr trækkes især op af bl.a. Punkt 1, Langkjær, Flügger og 
elektronikbutikkerne. 

I byen i øvrigt er de store butikker bl.a. Rema 1000, Jem og Fix samt Medings 
Trælast. 

 

 Bruttoareal  
dagligvarer 

Bruttoareal 
udvalgsvarer 

Bruttoareal i alt 

Skælskør bymidte 5.400 5.900 11.300 

Stege bymidte 8.700 5.900 14.600 

Præstø bymidte 6.000 3.700 9.700 

Nykøbing S. bymidte 10.400 10.800 21.200 

Tabel 2.6 Bruttoarealer i forskellige bymidter fordelt på brancher (m2). 

Det samlede bruttoareal til butikker i Skælskør bymidte er noget lavere end 
især i Stege og Nykøbing S. 

Det er ICP’s vurdering, at Skælskør dels ligger i en relativt hård konkurrence 
med både Slagelse og Næstved og i denne sammenhæng mest bør sammen-
lignes med Præstø bymidte, der har færre m2 til udvalgsvarer.  
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Omsætning 

Tal for butikkernes omsætning i 2017 er indhentet ved direkte henvendelse 
til de enkelte butiksindehavere. For de butikker, der ikke har ønsket at med-
virke i undersøgelsen, har ICP måttet skønne omsætningen.  

Af Tabel 2.7 fremgår de indsamlede daglig- og udvalgsvareomsætninger for 
Skælskør i alt. Af anonymitetshensyn er det ikke muligt at vise omsætningen 
for Skælskør bymidte, by i øvrigt samt Skælskør området i øvrigt. 

For at kunne oplyse den samlede omsætning, skal der minimum være tre bu-
tikker i en gruppe og én butik må maksimalt udgøre 60 % af omsætningen og 
to butikker må maksimalt udgøre 80 % af omsætningen og de enkelte butik-
kers omsætningsniveau må ikke kunne skønnes af udenforstående. 

Bemærk, at omsætningen til private i forhandlere af særlig pladskrævende 
varegrupper (f.eks. tømmerhandlere/byggemarkeder) er indeholdt i omsæt-
ningstallene, selvom disse enheder ikke er medregnet i butiksopgørelsen. 

Endvidere er omsætningen fra varehuse og supermarkeder fordelt på daglig-
varer, beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. 

 

 
Dagligvarer 

Udvalgsvarer  
i alt 

Detailhandel i alt 

Skælskør i alt 276 124 400 

Tabel 2.7 Omsætning 2017 fordelt på områder og brancher (mio. kr. inkl. moms). 
 

Samlet set er der i Skælskør området en detailhandelsomsætning på 400 
mio. kr. incl. moms, heraf udgjorde dagligvarer 69 %. 

Hovedparten af omsætningen ligger i Skælskør bymidte. 

 

 Omsætning 
dagligvarer 

Omsætning 
udvalgsvarer 

Omsætning 
i alt 

Skælskør i alt 276 124 400 
Stege bymidte* 257 109 366 

Præstø bymidte* 169 45 214 

Nykøbing S. bymidte** 326 159 485 

Tabel 2.8 Omsætning i forskellige bymidter fordelt på brancher (mio. kr. inkl. moms). 
*: 2016, **: 2015 
 

Det samlede detailhandelsomsætning i Skælskør området er højere end om-
sætningen i Præstø bymidte, der ligger i en konkurrencemæssig position 
som Skælskør. Det skal dog påpeges, at forbrugsunderlaget i Skælskør by, 
der må betragtes som det absolutte næropland, er væsentligt større, end 
det er i Præstø. 
 
  



Detailhandelen i Skælskør  

39 

Forhandlere af særlig pladskrævende varegrupper 

Der er foretaget en opgørelse af antallet af butikker, der forhandler særlig 
pladskrævende varegrupper. Der er her tale om butikker, der forhandler 
planter, køkkener, biler, campingvogne, lystbåde samt bygge- og trælastar-
tikler til private. Desuden indgår møbelbutikker, der alene sælger møbler. 

I Skælskør området er der i alt 5 forhandlere af særlig pladskrævende vare-
grupper, som tilsammen har et bruttoareal på ca. 9.500 m2.  

Det drejer sig om to byggemarkeder og tre bilforhandlere, som alle ligger i 
Skælskør by i øvrigt. 

Bemærk, at forhandlere af biler, både og campingvogne skal have et egent-
ligt udstillingslokale for at indgå i denne opgørelse. 

 
 Antal Areal, m2 

Byggemarked 2 6.600 
Bilforhandlere m. salgslokale 3 2.900 
Køkkenforhandlere 0 - 
Planteskole 0 - 

Skælskør området i alt 5 9.500 

Tabel 2.9 Bruttoareal til særlig pladskrævende butikker fordelt på brancher (m2).  
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Kundeorienterede servicefunktioner 

Ligesom butikkerne er de kundeorienterede servicefunktioner med til at 
skabe attraktion. Og ligesom det gør sig gældende med butikker, er det væ-
sentligt, at der er et bredt og attraktivt udbud af kundeorienterede service-
funktioner, som er med til at understøtte personstrømmene i en by.  
Funktioner som restauranter og caféer giver en anden dimension på bylivet 
og skaber liv i bymidten samt forlænger opholdstiden.  

Samtidigt ses der generelt en ændring i sammensætningen af funktio-
nerne i bymidterne. I fremtiden kommer butikkerne til at fylde mindre, 
mens caféer, restauranter og takeaway, skønhed og fitness samt andre 
servicefunktioner kommer til at fylde mere.  

Derfor har ICP registreret samtlige kundeorienterede servicefunktioner i ga-
deplan i Skælskør bymidte. 

I tabel 2.10 ses antallet af kundeorienterede servicefunktioner. 

 
 Skælskør bymidte 

Restauranter, Caféer m.v. 9 

Pengeinstitut, ejd. mgl. m.v. 6 

Frisører, læger, sol m.v 10 

Kultur, biograf og teater 3 

Anden service 1 

I alt 29 

Tabel 2.10 Kundeorienterede servicefunktioner i stueplan 

Skælskør bymidte har 29 kundeorienterede servicefunktioner, der primært 
ligger i Algade, hvor de tilfører liv og oplevelser. Servicefunktionerne er et 
væsentligt element i bymidten, da mange af disse typisk sælger ydelser og 
tjenester, der er relativt upåvirkede af f.eks. e-handel. 

Der er relativt få tomme lokaler i stueplan i bymidten.  
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Figur 2.7 Kundeorienterede servicefunktioner i Skælskør bymidte 2018  

 
ICP har foretaget en vurdering af attraktionerne for hver enkelt kundeorien-
teret servicefunktion i Skælskør bymidte på en skala fra 1-5, hvor 1 er en me-
get lav attraktion og 5 er en meget høj attraktion. Attraktionen skal ses som 
en vurdering af en kundes opfattelse af servicefunktionen efter samme prin-
cip som attraktionerne for butikkerne. 
 

 Skælskør bymidte 

Restauranter, Caféer m.v. 2,7 

Pengeinstitut, ejd. mgl. m.v. 2,7 

Frisører, læger, sol m.v 2,7 

Kultur, biograf og teater 3,0 

Anden service * 

I alt 2,7 

Tabel 2.11 Den gennemsnitlige attraktion for de kundeorienterede servicefunktioner i 
stueplan  
* vises ikke af diskretionshensyn 

Den gennemsnitlige attraktion af de kundeorienterede servicefunktioner 
vurderet til at være lige under middel. 

I Skælskør bymidte er kulturinstitutionerne (Kosmorama, Biblioteket og By-
museet vurderet til at have en gennemsnitlig attraktion omkring middel. I de 
øvrige kategorier, ligger det gennemsnitlige niveau lige under middel. Dette 
skal tages som et udtryk for, at der ligger en del gode og attraktive service-
funktioner, men antallet af funktioner, der bliver vurderet til at ligge under 
middel er lidt højere. 
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Spisesteder i Skælskør bymidte 

Udespisning udgør en stadig større andel af danskernes forbrug, og mulighe-
derne for bespisning har en stigende betydning for et udbudspunkts attrak-
tion og tiltrækningskraft for kunderne. Specielt caféer er med til at give kun-
derne en anden indkøbsoplevelse samtidig med at de øger opholdstiden væ-
sentligt. 

Restauranter og natteliv som barer og diskoteker giver bymidten en anden 
dimension og skaber liv i bymidten også udenfor detailhandelens almindelige 
åbningstider.  

 
Skælskør bymidte   

Restauranter 4 3,0 
Cafeer/kaffebarer/Iscafe 3 2,3 
Grill, pizza, take away  2 * 
Bodega, bar, diskotek  0 - 

Spisesteder i alt 9 2,7 

Tabel 2.12 Antal og gennemsnitlig attraktion for spisestederne i Skælskør bymidte 
* vises ikke af diskretionshensyn 

I Skælskør bymidte udgør næsten halvdelen af spisestederne reelle restau-
ranter. Der er 3 caféer, kaffebarer o.l. i bymidten. Desuden er der også ser-
vering i enkelte butikker. 

Foruden ovenstående ligger der et par spisesteder i kort afstand fra bymid-
ten ved Havnevej og Strandgade. 

 
Figur 2.8 Spisesteder i Skælskør bymidte 2018 
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 Antal  
bespisning 

Gns. attraktion be-
spisning 

Skælskør bymidte 9 2,7 

Stege bymidte 18 3,1 

Præstø bymidte 11 2,9 

Nykøbing S. bymidte 20 2,7 

Tabel 2.13 Antal, gennemsnitlig attraktion og andel for spisestederne sammenlignet 
med udvalgte bymidter 
 

I Præstø bymidte ligger antallet af spisesteder på samme niveau som i Skæl-
skør bymidte, mens antallet er ca. dobbelt så stort i både Stege og Nykøbing 
S. 

Attraktionen af spisestederne i Skælskør ligger på samme niveau som i 
Præstø, men en smule lavere i forhold til Stege og Nykøbing S. 
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I nærværende afsnit vil udviklingen i detailhandelen i Skælskør området 
fra 2011 til 2018 blive beskrevet. 

Resultaterne for detailhandelsanalysen 2018 vil blive sammenlignet med 
detailhandelsanalysen foretaget i 2011. Omsætningen vil blive beskrevet 
for henholdsvis 2010 og 2017. 

ICP har foretaget en justering af brancherne for at kunne sammenligne 
analyserne for 2011 og 2018, da blandt andet køkkenforhandlere var defi-
neret som boligudstyr i 2011. I nedenstående er køkkenforhandlere derfor 
defineret som særligt pladskrævende butikker i 2011-tallene. 

Generelt er udviklingen, at mindre dagligvarebutikker forsvinder på bekost-
ning af discountbutikker, supermarkeder og varehuse. Antallet af dagligva-
rebutikker er siden 1969 faldet med 75 % på landsplan. Omvendt er der en 
klar tendens til, at butikkerne bliver større. Antallet af supermarkeder og 
varehuse er for eksempel faldet 20 % i perioden 1980 til 2016, mens salgs-
arealet er steget med 46 % på landsplan. 

Udviklingen i antal butikker 2011 til 2018 i Skælskør området 

Siden 2011 er det samlede antal butikker excl. særligt pladskrævende bu-
tikker i Skælskør området faldet med 4 butikker svarende til 8 % fra 50 bu-
tikker i 2011 til 46 butikker i 2018. 

Der er forskel på udviklingen i Skælskør bymidte og Skælskør området i øv-
rigt samt brancherne dagligvarer og udvalgsvarer, hvilket ses i figur 2.8 og 
2.9. 

 

 
Figur 2.9 Antal dagligvarebutikker i Skælskør området fordelt på områder 2011-
2018 

I Skælskør bymidte er antallet af dagligvarebutikker faldet med 2 butikker, 
mens antallet af dagligvarebutikker i Skælskør området i øvrigt er faldet 
med 5 dagligvarebutikker fra 2011 til 2018. 

Antallet af udvalgsvarebutikker i Skælskør bymidte er steget med 2 butik-
ker fra 24 butikker i 2011 til 26 butikker i 2018. Dette dækker over, at Skæl-
skør bymidte har mistet 3 beklædningsbutikker og 3 butikker med øvrige 
udvalgsvarer, men har fået 8 butikker med boligudstyr. 
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I Skælskør området i øvrigt er antallet af udvalgsvarebutikker steget med 
én butik fra 3 i 2011 til 4 butikker i 2018. 

 

 
Figur 2.10 Antal udvalgsvarebutikker i Skælskør området fordelt på områder 2011-
2018 

Samlet set er antallet af dagligvarebutikker i Slagelse kommune faldet med 
7 % svarende til et fald på 10 butikker, mens antallet af udvalgsvarebutik-
ker er faldet med 13 % svarende til et fald på 34 butikker. 

  
Dagligvarer Udvalgsvarer I alt Index  

 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2011-2018 

Skælskør bymidte 10 12 26 24 36 36 100 
Skælskør området iø 7 12 3 2 10 14 71 
Skælskør området i alt 17 24 29 26 46 50 92 
Slagelse kommune alt 131 141 226 260 357 401 89 

Tabel 2.14 Antal butikker fordelt på brancher og områder 2011-2018 
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Udviklingen i bruttoareal 2011 til 2018 

Det samlede bruttoareal til detailhandel i Skælskør området er faldet 
med 5 % fra 16.800 m2 i 2011 til 16.000 m2 i 2018 svarende til et fald på 
800 m2. 

Udviklingen i bruttoarealet er forskellig i Skælskør bymidte og Skælskør 
området i øvrigt. 

I Skælskør bymidte er bruttoarealet til dagligvarer steget med 400 m2 fra 
5.000 m2 i 2011 til 5.400 m2 i 2018 svarende til en stigning på 8 %.  

I Skælskør området i øvrigt er bruttoarealet til dagligvarer faldet med 50 
% fra 6.200 m2 i 2011 til 3.100 m2 i 2018 svarende til et fald på 3.100 m2. 
Dette hænger sammen med at området har mistet 5 dagligvarebutikker 
heriblandt SuperBest i Skælskør by i øvrigt. 

 
Figur 2.11 Udviklingen i bruttoarealet til dagligvarer 2011-2018 i m2 

Det samlede bruttoareal til udvalgsvarer i Skælskør området er steget 
med 1.900 m2 svarende til en stigning på 34 % fra 5.600 m2 i 2011 til 
7.500 m2 i 2018.  

I Skælskør bymidte er bruttoarealet til udvalgsvarer steget med 1.500 m2 
fra 4.400 m2 til 5.900 m2 svarende til en stigning på 34 %. I Skælskør om-
rådet i øvrigt er bruttoarealet til udvalgsvarer steget 400 m2 svarende til 
en stigning på 33 %. Siden 2011 er der kommet en genbrugsbutik i Skæl-
skør by i øvrigt. 
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Figur 2.12 Udviklingen i bruttoarealet til udvalgsvarer 2011-2018 i m2 

 

Samlet set er bruttoarealet i Slagelse kommune faldet med 1 % svarende til 
et fald på 1.300 m2.  

 
 Dagligvarer Udvalgsvarer I alt Index 

 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2011-2018 

Skælskør bymidte 5.400 5.000 5.900 4.400 11.300 9.400 120 
Skælskør området  iø 3.100 6.200 1.600 1.200 4.700 7.400 64 
Skælskør området i alt 8.500 11.200 7.500 5.600 16.000 16.800 95 

Slagelse kommune i alt  86.300  87.100 105.800  106.300 192.100 193.400 99 
Tabel 2.15 Bruttoareal fordelt på brancher og områder 2011-2018 i m2 
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Udviklingen i omsætningen 2010 til 2017 

Samlet set er detailhandelsomsætningen i Skælskør området faldet med 3 % 
fra 411 mio. kr. i 2010 til 400 mio. kr. i 2017 i årets priser. 

Den samlede dagligvareomsætning i Skælskør området var 317 mio. kr. i 
2010 og er faldet til 276 mio. kr. i 2017 svarende til et fald på 13 %.  

Udvalgsvareomsætningen på 94 mio. kr. i 2010 i Skælskør området er steget 
til 124 mio. kr. i 2017 svarende til en stigning på 32 %. 

Grundet anonymitetshensyn er det ikke muligt at vise omsætningen for 
Skælskør bymidte og Skælskør området i øvrigt. 

Dagligvareomsætningen i Skælskør bymidte er dog steget med 13 %, mens 
udvalgsvareomsætningen er steget 20 %. 

Omvendt er dagligvareomsætningen faldet i Skælskør området i øvrigt med 
41 %, mens udvalgsvareomsætningen er steget med 59 % i perioden 2010 til 
2017. 

 
Figur 2.13 Dagligvareomsætningen i Skælskør fordelt på områder i 2010 og 2017 (i 
mio. kr. incl. moms i løbende priser) 
 

 
Figur 2.14 Udvalgsvareomsætningen i Skælskør fordelt på områder i 2010 og 2017 (i 
mio. kr. incl. moms i løbende priser) 
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Den samlede detailhandelsomsætning i Slagelse kommune er stort set uæn-
dret, dog er dagligvarehandelen er steget med 6 %, mens udvalgsvarehande-
len er faldet 5 %. 
 

 Dagligvarer Udvalgsvarer I alt Index 

 2018 2010 2018 2010 2018 2010 2010-2017 

Skælskør bymidte * * * * * * 115 
Skælskør området  iø * * * * * * 75 
Skælskør området i alt 276 317 124 94 400 411 97 
Slagelse kommune i alt  2.284   2.159  2.192  2.304  4.476  4.463  100 

Tabel 2.16 Omsætningen i mio. kr. incl. moms i 2010-2017  

 

Den generelle dagligvareomsætning i Danmark er steget 7 % i samme peri-
ode, mens udvalgsvareomsætningen er steget 8 %. Den generelle dagligvare- 
og udvalgsvareomsætning er dog inklusiv e-handel, mens samtlige omsæt-
ninger for Skælskør området er eksklusiv e-handel. 

Væksten i e-handel har i perioden 2010 til 2017 haft en betydning for om-
sætningen i den fysiske detailhandel også i Skælskør området. E-handelen er 
i perioden 2010 til 2017 steget fra et niveau på ca. 10 % i 2010 til at udgøre 
omkring 20 % af udvalgsvareforbruget i 2017.  
 

Udviklingen i antallet af særlig pladskrævende butikker 

Antallet af særligt pladskrævende er steget med én i Skælskør.  

I perioden 2011-2018 er Jem & Fix etableret i Skælskør.  

 
Skælskør området Antal Areal 

 2018 2011 2018 2011 

Bilforhandlere m. salgslokale 3 3 2.900 2.900 

Byggemarkeder 2 1 6.600 5.500 

Bad/Køkkenforhandlere - - - - 
Skælskør området alt 5 4 9.500 8.400 

Tabel 2.17 Antal og bruttoareal særlig pladskrævende butikker 2011-2018  
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Udviklingen i antallet af kundeorienterede servicefunktioner 2011 til 2018 

I en tid hvor detailhandelen har haft det hårdt, er det gået omvendt for kul-
turtilbud, caféer, restauranter og andre by funktioner. Dermed er der en 
tendens til, at kundeorienterede servicefunktioner rykker ind i tomme bu-
tikslokaler, som konverteres til anvendelse til café, restaurant og andre 
kundeorienterede servicefunktioner over hele landet.  

De kundeorienterede servicefunktioner er steget i Skælskør bymidte med 
16 % svarende til 4 funktioner fra 25 servicefunktioner i bymidten i 2011 
til 29 i 2018, mens antallet af butikker er uændret.  

Både antallet af caféer og restauranter, kulturelle funktioner samt penge-
institutter mv. i Skælskør bymidte er uændret, mens antallet af frisø-
rer/skønhed er steget fra 3 i 2011 til 10 funktioner i 2018.  

Antallet af anden kundeorienterede service er faldet med 3 funktioner. 

Skælskør bymidte 

 2018 2011 

Restauranter, caféer mv. 9 9 
Pengeinstitutter mv. 6 6 

Frisører mv.  10 3 
Museer, biografer mv. 3 3 

Anden service 1 4 
Servicefunktioner i alt 29 25 

Tabel 2.18 Antallet af kundeorienterede servicefunktioner i Skælskør bymidte 2011-
2018* Der kan være ændringer i bymidte afgrænsningen, som påvirker antallet 

 
Figur 2.15 Forskellen i antal kundeorienterede servicefunktioner og detailhandelsbu-
tikker i Skælskør bymidte 2011 og 2018 
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Til brug for vurderinger af udviklingsmulighederne for detailhandelen i Sla-
gelse kommune belyses størrelsen af det nuværende og fremtidige forbrug 
af detailhandelsvarer i kommunen. 

Forbruget er opgjort for tre områder, der grundlæggende er baseret på sko-
ledistrikter.  

Forbruget er beregnet for dagligvarer og udvalgsvarer, hvor sidstnævnte in-
deholder branchegrupperne beklædning, boligudstyr og øvrige udvalgsvarer. 

 
Figur 5.1 De tre områder i Slagelse Kommune 
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Datagrundlag og horisontår 

Der er ved beregningen af forbruget anvendt ICP’s bearbejdning af Dan-
marks Statistiks forbrugsundersøgelser samt oplysninger om bl.a. indkomst-, 
bolig- og befolkningsforhold, ligeledes fra Danmarks Statistik.  

Desuden er den seneste befolkningsprognose fra Slagelse Kommune an-
vendt. 

Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2017 samt horisontåret 2028.  

Befolknings- og indkomstforhold 

I Slagelse kommune boede i alt knap 79.000 personer i 2017. Frem til 2028 
forventes der en stigning i befolkningstallet på knap 1.800 personer. 

Der er dog forskel på den forventede befolkningsudvikling i de enkelte områ-
der af kommunen. Figur 4.2 viser den ventede udvikling i befolkningstallet i 
de tre områder i Slagelse kommune. 

 
Figur 5.2 Udviklingen i befolkningstallet i Slagelse kommune 2017 til 2028 (antal per-
soner)   

I Slagelse-området bor der i alt knap 50.000 indbyggere. Frem til 2028 ven-
tes en stigning i befolkningstallet på ca. 2.000 personer. 

I Korsør-området, hvor der bor knap 18.000 personer, ventes der frem til 
2028 et mindre fald i befolkningstallet på ca. 110 personer.  

I Skælskør-området, hvor der i 2017 boede knap 12.000 personer, forventes 
et fald på ca. 170 personer. 

 

Niveauer for husstandsindkomst 

Forbruget i den enkelte husstand afhænger bl.a. af husstandens indkomstni-
veau samt antallet af personer pr. husstand. 

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Slagelse kommune er 2,09 perso-
ner, hvilket er lidt under landsgennemsnittet på 2,15.  

Den gennemsnitlige husstandsindkomst på 469.000 kr. i Slagelse kommune 
er lidt under landsgennemsnittet på 493.000 kr. 
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Forbrugsforhold 

På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforhol-
dene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgel-
ser er forbruget af detailhandelsvarer for 2017 og 2028 beregnet. 

Dagligvareforbruget hos borgerne i Slagelse kommune ses i figur 5.3. 

 
Figur 5.3 Udviklingen i dagligvareforbrug 2017 til 2028 (i mio. kr.) i Slagelse 
kommune 

Det samlede dagligvareforbrug i Slagelse kommune var knap 2,2 mia. kr. i 
2017, hvilket forventes at stige til ca. 2,3 mia. kr. i 2028 svarende til en stig-
ning på 5 %.  

I Slagelse området forventes en stigning på 7 % fra 1.377 mio. kr. i 2017 til 
1.474 mio. kr. i 2028. 

I Korsør området var dagligvareforbruget på 493 mio. kr. i 2017, hvilket for-
ventes at stige 2 % til 504 mio. kr. i 2028. 

I Skælskør området var dagligvareforbruget på 325 mio. kr. i 2017, hvilket 
forventes at stige 5 mio. kr. frem til i 2028 
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Udvalgsvareforbruget hos borgerne i Slagelse kommune ses i figur 4.4. 

 
Figur 5.4 Udviklingen i udvalgsvareforbrug 2017 til 2028 (i mio. kr.) i Slagelse kom-
mune 

Det samlede udvalgsvareforbrug i Slagelse kommune forventes at stige 18 % 
fra 1.928 mio. kr. i 2017 til 2.266 mio. kr. i 2028. 

I Slagelse området forventes udvalgsvareforbruget at stige 20 % fra 1.209 
mio. kr. i 2017 til 1.448 mio. kr. i 2028. 

Udvalgsvareforbruget i Korsør området forventes at stige 8 % fra 433 mio. 
kr. i 2017 til 495 mio. kr. i 2028. 

I Skælskør området forventes udvalgsvareforbruget at stige 7 % fra 286 mio. 
kr. i 2017 til 324 mio. kr. i 2028. 
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Det samlede detailhandelsforbrug for Slagelse kommune vises i figur 5.5. 

 
Figur 5.5 Udviklingen i samlet forbrug 2017 til 2028 (i mio. kr.) i Slagelse kommune 
 

Det samlede detailhandelsforbrug i Slagelse kommune var ca. 4,1 mia. kr. i 
2017, hvilket forventes at stige 11 % til knap 4,6 mia. kr. i 2028. 

I Slagelse området forventes det samlede detailhandelsforbrug at stige 13 % 
fra 2.586 mio. kr. i 2017 til 2.921 mio. kr. i 2028. 

I Korsør området forventes det samlede forbrug at stige 8 % fra 926 mio. kr. i 
2017 til 999 mio. kr. i 2028. 

I Skælskør området forventes det samlede detailhandelsforbrug at stige med 
7 % fra 611 mio. kr. i 2017 til 654 mio. kr. i 2028. 
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I det følgende beskrives en række forhold i den overordnede nuværende og 
fremtidige konkurrencesituation, som kan påvirke detailhandelen i Slagelse 
kommune. 

Generelt forventes der en skærpet konkurrencesituation i detailhandelen 
frem til 2028 – især mellem udbudspunkterne. 

Det forventes, at forbrugernes mobilitet fortsat vil være stigende, og at de er 
villige til at køre langt for det rigtige udbud og de bedste oplevelser.  

De væsentligste udbudspunkter i forhold til Slagelse er kort beskrevet ne-
denfor. 

 

Næstved 

I Næstved bymidte ligger der omkring 30 dagligvarebutikker og ca. 100 ud-
valgsvarebutikker. ICP vurderer, at den samlede omsætning i Næstved by-
midte var ca. 950 mio. kr., heraf udgør dagligvareomsætningen ca. 60 %. 

Aflastningsområdet omfattende Næstved Storcenter, Næstved Megacenter 
samt en række storbutikker er Sydsjællands største udbudspunkt.  Her lig-
ger 110 butikker med et samlet areal på 129.000 m2 og en omsætning på 
godt 1,9 mia. kr. incl. moms. 

Selve Næstved Storcenter har 55 butikker, heriblandt hypermarkedet Bilka, 
og 11 servicefunktioner fordelt på knap 44.000 m2. Ifølge ”Danmarks Stør-
ste Shoppingcentre 2018” var der i 2017 en samlet omsætning på ca. 1,3 
mia. kr. incl. moms. Centret har årligt ca. 5 mio. besøgende. 

Næstved Storcenter er i november 2017 blevet solgt til kapitalfonden 
Blackrock. Der foreligger udvidelsesplaner af centret på 19.000 m2, heraf 
10.000 m2 til butiksareal. Udvidelsen indebærer en ny biograf og ca. 10 bu-
tikker.  

Derudover planlægges der for bedre trafikforhold i form af bedre tilkørsels-
forhold fra vejene, der leder hen til centret, ligesom der etableres flere par-
keringspladser. 

En lokalplan for udvidelsen er blevet vedtaget i november 2018. 
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Der er planer om et nyt indkøbscenter på 20.000 m2 med storbutikker på 
op til 5.000 m2 i forlængelse af Næstved Storcenter og Næstved Megacen-
ter. Der er planer om at anlægge 350-400 nye parkeringspladser. 

 
 

Lokalplanforslaget er i høring frem til januar 2019. Ved godkendelse forven-
tes byggeriet at gå i gang umiddelbart derefter. 

I forbindelse med center-projektet forlænges Vestergårdsvej og der anlæg-
ges en ny rundkørsel på Køgevej. 
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Ringsted 

Ringsted bymidte har 25 dagligvarebutikker og 126 udvalgsvarebutikker 
inkl. butikkerne i shoppingcentret RingStedet og Ringsted Outlet ifølge 
detailhandelsanalysen, som ICP gennemførte i 2015. Samlet set var der 
knap 52.000 m2 bruttoareal til detailhandel. Den samlede dagligvare-
omsætning i Ringsted bymidte var 426 mio. kr. i 2014 og udvalgsvare-
omsætningen 678 mio. kr. 

Ringsted Outlet er på knap 12.000 m2 og har 47 butikker. Siden 2008 
har der årligt været et stigende antal besøgende, således var der 1,8 
mio. besøgende i 2017. ICP vurderer, at den samlede omsætning i Ring-
sted Outlet var knap 370 mio. kr. i 2017. Der er planer om at udvide 
outlettet med ca. 8.000 m2. Derudover er der planer om et ny parke-
ringshus i op til 5 etager.  

I kommuneplanen gives der mulighed for en udvidelse på 10.000 m2. 

 

 
 

I Ringsted syd for byen ved Slagelsevej og Huginsvej ligger der ca. 16 
butikker, primært store udvalgsvarebutikker som T-Hansen og Ringsted 
Sengecenter. Samlet har disse et bruttoareal på knap 12.000 m2. Her-
udover ligger en række butikker med særlig pladskrævende varer som 
f.eks. Jem & Fix, XL-byggemarked og en stribe bilforhandlere.  
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Holbæk 

I Holbæk bymidte ligger der knap 100 udvalgsvarebutikker. Tyngden i 
udbuddet ligger i Ahlgade og i den nordlige del af Smedelundsgade. 

 

 
Ahlgade i Holbæk 

Bymidten støttes af kommunens tre store dagligvarebutikker Føtex, 
Meny og Kvickly. 

Holbæk Megacenter består i dag af 28 udvalgsvarebutikker med et 
samlet bruttoareal på ca. 39.000 m2 og 15 butikker, der forhandler sær-
ligt pladskrævende varer med et samlet bruttoareal på godt 42.000 m2. 

 

 
 

De væsentligste butikker er Bauhaus, Elgiganten og Biltema, der er 
etableret i 2017. 

En del butikker ligger i uhensigtsmæssige lokaler og har ikke tilfredsstil-
lende tilkørsels- og p-forhold. 

Der er stort set ingen tomgang i området. 

Der foreligger planer for en udvidelse på 27.000 m2 til detailhandel og an-
dre kundeorienterede, kommercielle funktioner udformet som en retail-
park syd for Søstrupvej og Omfartsvejen ved Holbæk Megacenter. 



Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 

63 

 

Sorø  

I Sorø bymidte ligger der 13 dagligvarebutikker og ca. 30 udvalgsvare-
butikker. ICP har vurderet dagligvarebutikkernes bruttoareal til at ud-
gøre knap 2.000 m2 og udvalgsvarebutikkerne lidt over 4.000 m2. Dag-
ligvarebutikkernes samlede omsætning er vurderet til lidt over 50 mio. 
kr. og udvalgsvareomsætningen til knap 100 mio. kr. 

I Sorø ligger der et område til særlig pladskrævende varer omkring In-
dustrivej. Her finder man enkelte store udvalgsvarebutikker samt et par 
butikker med særlig pladskrævende varer (XL-Byg og Jem & Fix). ICP 
vurderer, at butikkerne har et bruttoareal på ca. 10.000 m2 og en ud-
valgsvareomsætning mellem 50-100 mio. kr. 

 

Kalundborg  

I Kalundborg ligger der i byens østlige udkant på Stejlhøjvej en række 
større butikker som f.eks. Punkt1, en attraktiv Intersport/Sportsoutlet, 
Jysk, Jem & Fix, dyrehandel etc. 

Der er tale om et relativt begrænset udvalg og oplandet til denne kon-
centration er den nordvestlige del af Kalundborg kommune. 
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Ved at sætte den realiserede omsætning i butikkerne i Slagelse kommune i 
forhold til forbruget i kommunen fås et udtryk for handelsbalancen, som vi-
ser, hvor stor en andel af forbruget i kommunen, der svarer til omsætnin-
gen i kommunens butikker i 2017.  

Handelsbalancen afspejler således ikke, hvorledes omsætningen er sam-
mensat af køb fra lokale forbrugere og forbrugere bosat i andre områder, 
men er alene udtryk for, om der er overskud eller underskud på handelsba-
lancen.  

I det følgende er forholdet mellem omsætningen og forbruget af henholds-
vis daglig- og udvalgsvarer beregnet for Slagelse kommune. 

Handelsbalancen 

I Slagelse kommune var handelsbalancen for dagligvarer på 104 % i 2017, 
mens handelsbalancen for udvalgsvarer var 114 %. 

Dagligvareomsætningen i Slagelse kommune er således 4 % højere end det 
samlede dagligvareforbrug i kommunen, mens udvalgsvareomsætningen er 
14 % højere end udvalgsvareforbruget i kommunen.  

Der er således en del forbrugere, som er bosat udenfor Slagelse kommune, 
der både handler i dagligvare- og udvalgsvarebutikkerne i Slagelse kom-
mune. 

Mens dagligvarer normalt bliver købt så tæt på bopælen som muligt, er 
forbrugerne villige til at køre længere for et bredt og stort udbud af ud-
valgsvarer.  

Slagelse Megacenter og Slagelse bymidte har et bredt og dybt udbud af de-
tailhandel. Især kombinationen af et hyggeligt gågademiljø med mange at-
traktive butikker og shoppingcentret Vestsjællandscentret tiltrækker kun-
der fra et stort opland også uden for Slagelse kommune. 

Figur 7.1 Handelsbalancen i Slagelse kommune 2007, 2012 og 2016 i % 
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Siden 2007 er handelsbalancen for dagligvarer i Slagelse kommune faldet 
med 4 % fra 108 % i 2010 til 104 % i 2017. Tilsvarende er handelsbalancen 
for udvalgsvarer er faldet fra 122 % i 2010 til 114 % i 2017. 

I samme periode er e-handelen steget væsentligt, hvilket har stor betyd-
ning for den fysiske detailhandel. ICP vurderer, at e-handel i 2017 udgjorde 
knap 2 % af dagligvareforbruget og ca. 20 % af udvalgsvareforbruget.  

Tabel 7.1 Handelsbalance i Slagelse kommune i 2006, 2010 og 2017 i % 
Slagelse kommune  

 
   

2006 2010 2017 

Dagligvarer  106 % 108 % 104 % 

Udvalgsvarer 125 % 122 % 114 % 

I alt 115 % 115 % 109 % 

Handelsbalancen fordelt på områder 

Der er stor forskel på handelsbalancerne internt i kommunen både for dag-
ligvarer og udvalgsvarer samt på udviklingen i handelsbalancerne fra 2007. 

Dagligvarer 

Dagligvarer bliver som tidligere nævnt købt tæt på bopælen, men i forbin-
delse med shoppingturen til Slagelse bymidte og Bilka købes ligeledes ofte 
dagligvarer.  

I Slagelse området var handelsbalancen for dagligvarer 112 %, hvilket bety-
der, at dagligvareomsætningen er 12 % højere end forbruget i Slagelse om-
rådet.  

Handelsbalancen i Korsør området lå på 94 % i 2017 og i Skælskør var han-
delsbalancen 85 % i 2017. 

Figur 7.2 Handelsbalancen for dagligvarer i Slagelse kommune 2017 i % fordelt på 
områder 

Generelt er handelsbalancerne på et acceptabelt niveau i alle områder. 
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Udvalgsvarer 

I Slagelse området var handelsbalancen for udvalgsvarer 157 % i 2017, hvil-
ket kan tilskrives såvel butikkerne i Slagelse Megacenter som butikkerne i 
Slagelse bymidte, som tiltrækker kunder fra hele Slagelse kommune og fra 
et betydeligt opland i nabokommunerne. 

Handelsbalancerne for udvalgsvarer er for Skælskør og Korsør områderne 
på et relativt lavt niveau.  

I Skælskør var handelsbalancen for udvalgsvarer 43 % i 2017 og i Korsør var 
handelsbalancen for udvalgsvarer 39 %, hvilket bl.a. hænger sammen med 
konkurrencesituationen fra Slagelse området. 

Figur 7.3 Handelsbalancen for udvalgsvarer i Slagelse kommune 2017 i % fordelt på 
områder 
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DAGLIGVARER 

471110 Købmænd og døgnkiosker 

471120 Supermarkeder 

471130 Discountforretninger 

471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 

472100 Frugt- og grøntforretninger 

472200 Slagter- og viktualieforretninger 

472300 Fiskeforretninger 

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 

472500 Detailhandel med drikkevarer 

472600 Tobaksforretninger 

472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 

473000 Servicestationer med kiosk 

477300 Apoteker 

477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 

477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 

477610 Blomsterforretninger 
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BEKLÆDNING 

475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

477110 Tøjforretninger 

477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 

477210 Skotøjsforretninger 

477900 Forhandlere af brugt tøj 
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BOLIGUDSTYR 

474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 

474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 

474300 Radio- og tv-forretninger 

475210 Farve- og tapetforretninger 

475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 

475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 

475910 Møbelforretninger 

475920 Boligtekstilforretninger 

475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 

475990 Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 

477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 

477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 

477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 

952900 Låsesmede, hvis salgslokale 

477900 Andre forhandlere af brugte varer 
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ØVRIGE UDVALGSVARER 

453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 

475940 Forhandlere af musikinstrumenter 

476100 Detailhandel med bøger 

476200 Detailhandel med aviser og papirvarer 

476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser 

476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 

476420 Cykel- og knallertforretninger 

476500 Detailhandel med spil og legetøj 

477220 Lædervareforretninger 

477630 Dyrehandel 

477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 

477810 Optikere 

477820 Fotoforretninger 

477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 

477900 Bogantikvariater 

477900 Andre forhandlere af brugte varer 
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SÆRLIG PLADSKRÆVENDE 

451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 

451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 

451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. 

454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 

475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 

476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 

477620 Planteforhandlere og havecentre 

477890 Detailhandel med køkken og badeværelseselementer 
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RESTAURANTER MV.  

55.10.10 Hoteller med restauranter  

55.10.20 Konferencecenter og kursusejendomme  

55.10.10 Hoteller uden restauranter  

56.10.10 Restauranter  

56.10.20 Cafeterier, pølsevogne, grillbarer  

56.10.10 Selskabslokaler  

56.29.00 Forsamlingshuse mv.  

56.30.00 Værtshuse, bodegaer mv.  

56.30.00 Diskoteker og natklubber  

56.30.00 Kaffebarer  

56.21.00 Catering og diner transportable 
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PENGEINSTITUTTER MV.  

53.10.00 Postvæsen  

64.19.00 Pengeinstitutter  

64.92.10 Realkreditinstitutter  

65.12.00 Skadesforsikringsvirksomhed  

68.31.10 Ejendomsmæglere 
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FRISØRER, LÆGER MV.  

86.21.00 Praktiserende læger  

86.21.00 Alment praktiserende læger  

86.23.00 Praktiserende tandlæger  

86.90.20 Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter  

86.90.40 Kiropraktorer  

86.90.90 Fodplejere  

86.90.90 Kuranstalter, naturlæger mv.  

75.00.00 Dyrlæger  

96.02.10 Frisørsaloner 

96.02.20 Skønheds- og hudpleje  

96.04.00 Sol- og motionscentre mv 
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BIOGRAFER MV.  

59.14.00 Biografer  

90.01.10 Teater- og koncertvirksomhed  

93.21.00 Forlystelsesparker  

91.01.10 Folkebiblioteker  

91.02.00 Museer 
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ANDEN SERVICE  

58.13.00 Udgivelse af dagblade med eget trykkeri  

18.12.00 Bogtrykkerier og offsettrykkerier  

45.20.10 Autoreparationsværksted  

45.20.40 Dækservice  

55.20.00 Vandrehjem  

55.30.00 Campingpladser  

55.20.00 Feriecentre  

55.90.00 Andre faciliteter til korttidsophold  

79.90.00 Turistbureauer  

79.12.00 Rejsebureauer, turarrangerende  

79.11.00 Rejsebureauer, billetudstedende  

68.31.20 Ferieboligudlejning  

79.90.00 Biludlejning  

69.10.00 Advokatvirksomhed  

74.20.00 Fotografer  

84.11.00 Offentlig administration  

84.24.00 Politiet  

85.53.00 Køreskoler mv.  

94.20.00 Fagforeninger  

94.99.00 Andre organisationer og foreninger i øvrigt  

91.04.00 Botaniske og zoologiske haver  

93.11.00 Idræts- og svømmehaller  
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93.11.00 Andre sportsanlæg  

93.12.00 Idrætsklubber  

92.00.00 Lotteri og anden spillevirksomhed  

96.01.20 Selvbetjeningsvaskerier mv.  

96.01.20 Renserier mv.  

96.03.00 Bedemænd  

96.03.00 Begravelsesvæsen 
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