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Kommuneplan til debat: 
Nej tak til flere dagligvarebutikker ! 

Frederiksberg Kommune har med Kommuneplan 2017 fremlagt idé om at udvide antallet af kvadratmetre 
til dagligvarebutikker med 15.000 m2 i overbevisning om, at man derved kan ’hjemtage’ omsætning fra 
omegnskommunerne til Frederiksberg. 

Intet er mere forkert. Antagelsen viser, at kommunen slet ikke er fulgt med den seneste udvikling, som også 
har været kørt som tema i DR i den seneste uge: Dagligvaremarkedet er fladt og har været det længe, 
medens der er markant stigning i take-away og restaurationsbesøg. På nudansk hedder det ’disruption’, og 
det er ligeledes kommenteret i Dansk Handelsblad fra 24. marts: 

”Der sker i disse år en markant ændring i forbrugeradfærden hos danskerne, og den forandring kommer til 
at få stor betydning for dagligvarehandlen. På bundlinjen står nemlig, at mens salget af dagligvarer ligger 
stabilt og har været uden vækst i en lang årrække, ligger væksten inden for conveniencemad med hurtige 
og nemme løsninger. Udviklingen presser salget i dagligvarehandlen. Der er flyttet en milliardomsætning fra 
supermarkeder til restauranter, takeaway og færdigretter de seneste år, og udviklingen ser bare ud til at 
fortsætte i et stadigt stærkere tempo”. 

Omsætningen pr. kvadratmeter i de danske dagligvarebutikker er noget af det laveste i Europa, og der er 
ingen grund til at forværre situationen, det er kunderne, som betaler. Formanden for Frederiksberg 
Erhverv, Christian Jensen, er inde på det samme i Frederiksberg Bladet 20. marts: ”Og for dagligvarerne er 
mit bedste bud, at man også her kan omsætte mere i de bestående butiksarealer….” 

Situationen for daglivarebutikkerne er ydermere forværret af, at frugtkasser og central udbringning af varer 
med nemlig.com og mad.coop.dk flytter omsætning til andre områder.  

Kommunen burde i stedet tilgodese de eksisterende butikker mest muligt, f.eks. ved bedre parkeringsvilkår 
på offentlig vej. Et tip: lav ½-times parkering klokken 9-18 på de 4 nærmeste parkeringspladser ! 

Dermed også nej til Kommuneplantillæg 14 for Ndr. Fasanvej 27, som muliggør et supermarked i et 
område, som inden for 300 meter tæller Føtex, Fakta, Irma, SuperBrugsen, Rema1000 og Netto. Giv os i 
stedet en detailhandel med noget andet, eller en café eller restaurant, som kan få området til at blomstre. 

De ekstra kvadratmetre til dagligvarer kan med fordel gemmes til Hospitalsgrunden skal planlægges.  

 

Anders Kaare, 
næstformand Lejerbo Frederiksberg 
formand for Seedorffs Vænge 10-36 

 

 


	11a
	11b

