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De Samvirkende Købmænd
Underdirektør Jytte Tandrup
Tlf.: 29 27 54 83 – jta@dsk.dk

Købmand i Lyderslev
Betydningen af en dagligvarebutik for det ”lille” samfund



DSK’s medlemskæder og grossister



• Finanskrisen = forbrugsnedgang = discount
• Liberalisering af lukkeloven = skuffelse
• Stigende e-handel
• Afgifter = grænsehandel
• Planlov kontra produktivitet = menneskelige værdier kontra materialisme 

= ”det lokale”

Dansk detailhandel 
– udfordringer her og nu



• Undgå flere hypermarkeder
• Undgå for mange butikker på ”bar mark”
• Bevare livet i bymidterne
• Bevare ”den sidste butik” i de ”små” samfund

Kampen for at fastholde planlovens 
detailhandelsbestemmelser



DSK kæmper for levende byer



Megafon for DSK- februar 2015
I meget høj 
grad vigtigt

I høj grad 
vigtigt

I nogen grad 
vigtigt

I mindre grad 
vigtigt

Slet ikke 
vigtigt

Ved ikke

At der er skole 21 % 19% 11% 12% 35% 2%

Børneinsti-
tutioner

18% 16% 11% 13% 40% 2%

Idræts-
faciliteter

13% 24% 28% 18% 17% 1%

Gode job-
muligheder

22% 26% 21% 12% 17% 2%

Dagligvare-
butikker

45% 37% 15% 3% 1% 0%

Butikker – tøj, 
sko etc.

11% 21% 27% 29% 13% 0%

Læge 29% 31% 26% 10% 5% 0%

Kulturtilbud 14% 24% 32% 20% 10% 0%

Kort afstand til 
natur

27% 34% 27% 10% 2% 0%

God kollektiv 
trafik

31% 27% 22% 14% 7% 0%

Hvor vigtigt er følgende forhold for dit valg af bopæl?

1029 respondenter 



Dansk Ejendomsmæglerforening - marts 2014



Dyrt for husejere at miste byens sidste 
dagligvarebutik



ÅR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ANTAL 919 896 870 809 786 749 713 684 643 618 612 594 584

Kilde: Retail Institute Scandinavia 2017

Grafik Ulrik Samsøe Figen/Dansk Handelsblad





Tak for opmærksomheden!



Dagligvarebutik – butiksdrejebogen.dk 
Indlæg ved Brian Videbæk
Dagrofa Butiksudvikling



HVORFOR dagligvarebutik i Lyderslev

Nuværende situation:

• Byens eneste indkøbssted er åben, men nedslidt og svær at generationsskifte

• Nuværende butikslokaler trænger til en opgradering/modernisering

• Det er svært for købmanden at løfte finansiering til en totalrenovering af butikken  

Vil borgerne i Lyderslev acceptere, at byen er uden en fuld service dagligvarebutik?

• kan byen tiltrække nye borgere på lang sigt?

• kan byen holde på de ældre uden en nærbutik? 

• hvad sker der med huspriserne i byen på lang sigt? 

• hvad sker der med liggetider på de huse der er til salg?

• hvor skal byen have sit samlingssted?



Hvorfor skal I fortsat have en dagligvarebutik i byen

Det styrker lokalsamfundet og bliver et mere attraktivt sted at bo

Det sikrer omsættelighed og værdien af boliger – sikrer ”pensionen”

Dermed sikres institutioner  i byen og de ældre borgere i byen bliver tilgodeset

Tæt til indkøb – reducerer tid og penge til transport

Samlingspunkt for flere generationer

Købmanden kan støtte lokale foreninger og projekter 

Lyderslev bliver ikke en ”død” by – Udvikling i stedet for Afvikling

Kort sagt: Alle vinder hvis projektet gennemføres



Markedsområde – eksempel på primær og sekundær



HVORFOR ny dagligvarebutik – forventninger i tal/erfaringer

Analyse af området

Primære og sekundære markedsområde
Primære: 337 indbyggere (Lyderslev/Gevnø by)

Dagligvareomsætning i det primære område 11,0 mio. kr. inkl. moms 

Primære og sekundære: 457 indbyggere (Lyderslev/Gevnø by inkl. opland) 
Dagligvareoms. i  det primære og sekundære område 15,0 
mio. kr. inkl. moms

Nuværende omsætning udgør 13,25 mio. kr. inkl. moms (ved modernisering forventes en 
stigning på 10 – 15%)

Forventet omsætning i ny butik
15 mio. kr. inkl. moms



HVORFOR ny dagligvarebutik – forventninger i tal/erfaringer

Hvad kræver det fra byen for at butikken bliver en succes!!

Forventet omsætning = 15,0 mio. inkl. moms (12 mio. ekskl. moms)

Antal indbygger i markedsområdet =  457 (Lyderslev/Gevnø by inkl. opland)

Alle indbyggere i Lyderslev/Gevnø by inkl. opland skal handle for 13% mere for at nå omsætningsmålet.

Butikken har i dag 113.000 ekspeditioner og en gennemsnitskurv pr. kunde på 
kr. 90. Enten skal ekspeditionerne stige til 128.000 årligt eller gennemsnitskurven skal stige til kr. 102. 
Alternativt en kombination af de 2 parametre (ekspeditioner/gennemsnitskurv pr. kunde)

Er det realistisk?

Hvad siger eksperterne?
Hvad siger erfaringerne?



HVORFOR ny dagligvarebutik – forventninger i tal/erfaringer



HVORFOR ny dagligvarebutik - succesfaktorer

Hvordan skaber vi i fællesskab et BÆREDYGTIGT projekt ?

Borgerne (mulighed for at handle dagligvarer lokalt)
• Indsamling af risikovillig kapital, som er bundet i ejendom/inventar 
• Stifte et anpartsselskab som ejer ejendom og inventar
• Foretage hovedparten af sine dagligvareindkøb i butikken

Dagrofa (skabe vækst i omsætningen)
• Sikre et konkurrencedygtigt kædekoncept med den rigtige købmand
• Effektiv og købmandsrettet support fra baglandet 

Købmanden (mulighed for at tjene penge i moderne butiksanlæg)
• Får stillet et attraktivt butiksanlæg til rådighed til en lav husleje
• Udvikle en butik med attraktive varer (koncept og lokale)



Salgsareal Minimum 160 m2

Grundsortiment 1400 varenr. (mulighed for lokal tilpasning)

GUL Pris 217 varer i fast lavpris program

Markedsføring Ugentlig tilbudsavis

Sortiment Fuld dagligvaresortiment – dækker daglige behov

Fødevarer vs. nonfood Fokus på fødevarer fremfor nonfood

Indkøbsoplevelse Nemt og hurtigt indkøb

Behov Suppleringsbutik – afhjælper akut opstået behov

Målgruppe Primært indkøbssted for mindre mobile indbyggere



Tilbudsavis på 12 sider 
52 uger om året
217 Gul Pris varer – med fast pris som discount



Lokalt tilpassede servicekoncepter 

Byens apotek

Byens bager

Byens renseri

Byens grillbar

Byens posthus

Byens blomsterforretning

Byens fiskehandler

Byens ostemand 

Byens isenkræmmer

Byens festarrangør



Økonomi og muligheder i ”nyt” butikslokale

Butikkens nuværende salgsareal ”udvides” med op til 100 kvadratmeter
= mulighed for bedre præsentation af varerne, udvide sortimentet samt bredere gange

Ejendommen skal overtages og renoveres/moderniseres
Inventaret skal opgraderes og i nogle tilfælde udskiftes

Den samlede investeringssum har i lignende tilfælde ligget i niveau 1,5 – 2,5 mio. kr.

Egenfinansiering skal ligge på minimum 50% af den samlede investeringssum.
= Der skal sælges anparter for mellem 1,0 – 1,25 mio. kr.

Anparterne har i de fleste andre projekter kostet kr. 2.500 pr. stk.
= der skal sælges mellem 400 – 500 anparter



Dagrofas erfaringer fra butikker med borgerinvolvering

Hvad er de største risici i projektet?
Fokus alene på køb af anparter og ikke handel i butikken
Butikken bruges kun til suppleringskøb 
”Skoene” vender den forkerte vej

Anbefaling – når vi har genåbnet i ”nye lokaler”
Test butikken på hele hustandens indkøb i en periode
Sammenlign priser på hele købet
”Mangler” en vare, så giv købmanden et tip (du er måske ikke den eneste) 
Brug butikken aktivt som byens daglig samlingspunkt



Dagrofas erfaringer fra butikker med borgerinvolvering

26

Butiksåbninger med borgerinvolvering

80 + butikker drives med borgerinvolvering i dag  
8 butikker er åbnet i 2019
2 butikker åbner i resten af 2019

5 ejendomme er opkøbt af borgere (potentiel 2020)
10 projekter er i fremdrift (potentiel 2020/2021)

3 projekter under opstart

Opfølgning butiksomsætning – 20 butikker
(i drift siden 2015 med Dagrofa/borgerinvolvering)

Butikkerne har de første 9 måneder realiseret en 
omsætningsvækst på 8% mod den gennemsnitlige 
stigning i kæden på 3%

mDKK

+137 mio. kr.

+ 6%/26 mio. kr.

+ 5%/24 mio. kr.

+ 12%/56 mio. kr.

+ 6%/31 mio. kr.

Udvikling i omsætning for 20 projekter med borgerinvolvering etableret i perioden 2015 - 2019



Effektiv butiksetablering 



Min Købmand Kragelund – tidligere LokalBrugsen



Min Købmand Kragelund



Min Købmand Kragelund



HVORDAN nyt supermarked – hvordan når vi målstregen

Borgermøde 1 med info og løse tilkendegivelser

Nedsættelse af arbejdsgruppe

Analyser af projekt og økonomi

Borgermøde 2 med beslutningsoplæg

Anpartstegning og restfinansiering ved 
finansieringsinstitutter

Borgermøde 3 - Stiftelse af Anpartsselskab

Klargøring af ejendom/lokaler til ny butik

Udlejning af butik til nuværende selvstændig købmand

ÅBNING AF BYENS NYE BUTIK
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