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Vägverkets förord 
 
Dagligvaru- och detaljhandeln i Sverige har sedan 1960-talet genomgått stora förändringar. 
Handelns förflyttning från centrala, bostadsnära lägen till externa, bilorienterade lägen får 
effekter på handelsmönster, tillgänglighet och miljö. Många hävdar att de nya anläggningarna 
är samhällsekonomiskt effektiva och innebär lägre priser. Andra anser att de innebär ett ökat 
trafikarbete - och därmed en ökad miljöbelastning, negativa följder för vissa 
konsumentgrupper och utarmade stadscentrum.  
 
Handelns tätortsnära eller halvexterna etableringar ser många som ett bättre alternativ till de 
externa etableringarna. De antas innebära mindre trafikarbete, större förutsättningar att 
försörja med kollektivtrafik samtidigt som de erbjuder några av de fördelar som externa 
etableringar innebär. 
 
I denna rapport, som utgör en första etapp i ett större arbete, görs en genomgång av 
existerande kunskap kring externa och halvexterna etableringar, en kartläggning av 
etableringar i Sveriges kommuner samt en genomgång av argument och motiv bakom 
etableringar av externa och halvexterna köpcentra. I ett, under hösten 2004 påbörjat, andra 
steg genomförs en studie av inköpsmönster och trafikarbete vid handel i externa jämfört med 
halvexterna affärsetableringar. 
 
Vägverket hoppas med denna rapport bidra till att öka kunskapen om handelns betydelse för 
arbetet mot ett långsiktigt hållbart samhälle. 
 
 
 
Per Lindroth 
Chef för avdelning Samhälle 
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Förord 
 
 
Trivector Traffic fick i januari 2003 i uppdrag av Vägverkets huvud-
kontor i Borlänge att genomföra inledningen på ett forskningsprojekt 
kring hur externa affärsetableringar påverkar miljön och tillgänglighe-
ten, och då främst halvexterna affärsetableringar. Denna första del, 
som avrapporteras här, behandlar en inventering och kartläggning av 
existerande kunskap och forskning samt pågående projekt. Förhopp-
ningen är att senare få möjlighet att genomföra även den del som syf-
tar till att undersöka vilka effekter som tätortsnära externa affärsetable-
ringar får på trafikarbete, miljö och tillgänglighet. 
 
Utredningen har bedrivits av civ ing Karin Neergaard, fil mag Karin 
Modig, tekn dr Lena Smidfelt Rosqvist och tekn lic Christer Ljungberg 
som varit uppdragsansvarig. 
 
 
Lund , Stockholm 
 
Trivector Traffic AB 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Dagligvaru- och detaljhandeln har sedan 1960-talet genomgått stora för-
ändringar. Efter att handeln med skrymmande varor börjat förläggas till 
externa lägen från 1950-talet och framåt följde detaljhandeln efter. De 
senaste decennierna har även dagligvaruhandeln förlagts i externa lägen, 
oftast tillsammans med detaljhandel i så kallade köpcentra. Från att tidi-
gare ha varit etablerad i centrumläge sker idag en stor del av handeln i 
stora köpcentra. Enligt en studie gjord på uppdrag av Svenska Natur-
skyddsföreningen 2002 framkom att 59 av landets 289 kommuner har 
planer på etablering av ny externhandel och/eller en utökning av befintli-
ga anläggningar.1 Denna gradvisa förändring från små till stora affärer 
och från centrumnära lägen till mer externa och biltrafikorienterade lägen 
medför ett flertal effekter, både på handelsmönster, tillgänglighet och 
miljö.  
 
Flera nationalekonomer menar att externa köpcentra ur ekonomisk syn-
vinkel är samhällsekonomisk effektiva. I det argumentet ligger främst de 
minskade priserna som kan följa av ökad konkurrens och/eller stordrifts-
fördelar samt den lägre markkostnaden i externa lägen, tidsvinsten av att 
kunna göra all typ av handel på samma ställe, de lägre parkeringskostna-
derna etc.2 Det som däremot ofta inte finns med överhuvudtaget eller är 
lågt estimerat i dessa argument är de negativa effekter som följer av en 
eventuellt ökad biltrafik, de orättvisor som följer av att endast vissa kon-
sumenter har tillgång till dessa centra samt kostnaderna av utarmade 
stadscentrum. Med hänvisning till de negativa konsekvenserna anser där-
emot miljöförespråkare att de externa affärsetableringarna är samhälls-
ekonomiskt ineffektiva.  
 
Etablering av externa affärscentra är följaktligen ett hett debatterat ämne 
och har så varit under det senaste decenniet. En hel del forskning gjordes 
under 1990-talet bl.a. om vilka effekter externa köpcentra har på invånar-
nas köpkraft och handelsmönster. Det gjordes även en del undersökningar 
av effekterna på resande och avgasutsläpp som visade att externa etable-
ringar ökar såväl trafikarbete som avgasutsläpp3. Av dagens totala trafik-
arbete sker ca 11 % i samband med service och inköp.4  
 
Det finns studier som konstaterar att etablering av externa köpcentra går 
stick i stäv mot långsiktiga nationella miljömål avseende ett miljöanpas-
sat trafiksystem5. En fortsatt utveckling av externa etableringar ser ut att 
ge effekter som strider mot de mål för en hållbar utveckling som reger-

                                                 
1 Forsmark (2002) 
2 Svensson & Haraldsson (2002) 
3 Ljungberg et al (1995) samt Forsberg (1994) 
4 www.sikainstitute.se 
5 Falkheden & Malbert (2000) 
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ingen har satt upp6. Hållbar utvecklig inkluderar en helhetssyn på samhäl-
lets utveckling där hållbar miljö skall förenas med såväl social, kulturell 
som ekonomisk hållbar utveckling.  
 
Sverige är ett av få länder i Västeuropa som inte har reglerat externhan-
deln på något sätt. Många andra länder har infört förbud mot sådana eta-
bleringar för att minska främst negativa miljöeffekter men även av rädsla 
för att etableringarna skall slå ut centrumhandel och stadskärnor. I Sveri-
ge finns inget liknande förbud även om det finns de som kräver ett så-
dant, t.ex. Naturskyddsföreningen.7 Varje kommun har själv ansvar för att 
t.ex. mål om hållbar utveckling uppnås. Sverige har en lagstiftning och en 
tradition som ger kommunerna självbestämmanderätt över markanvänd-
ning och dylika frågor. Det innebär att det kan vara svårt att från centralt 
håll införa förbud och/eller regleringar av t ex handel eller att styra lokali-
sering av handel i kommunerna. Länsstyrelsen har dock en viktig roll att 
spela för att tillgodose att de mellankommunala, allmänna och enskilda 
intressena behandlas. 
 
Som ett alternativ till de helt externa etableringarna diskuteras idag tät-
ortsnära affärsetableringar i många kommuner. Dessa förmodas ge korta-
re körsträcka än om kunden hade förlagt motsvarande resa till en extern 
etablering. Samtidigt erbjuder dessa tätortsnära etableringar åtminstone 
en del av de fördelar som de helt externa etableringarna erbjuder. Studi-
erna kring huruvida tätortsnära etableringar skiljer sig med avseende på 
de effekter på trafikarbete, miljö och tillgänglighet som de ger upphov till 
är emellertid få och begränsade.  
 
Denna rapport gör en genomgång av existerande kunskap kring externa 
och halvexterna etableringar, en kartläggning över etableringar i Sveriges 
kommuner samt en genomgång av argument och motiv bakom etable-
ringar av externa köpcentra. 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna första del av FoU-projektet om tätortsnära externa af-
färsetableringar är att inventera och sammanställa såväl existerande kun-
skap och forskning som pågående projekt med externa etableringar. Detta 
för att i ett senare steg kunna genomföra en studie av inköpsmönster och 
trafikarbete vid handel i externa jämfört med halvexterna affärsetable-
ringar. En sådan studie kan ge aktuell och fördjupad kunskap om effekter 
av dessa på såväl miljö som tillgänglighet.  
 
 
Frågeställningar som behandlas i denna del av FoU-projektet är bl.a. föl-
jande: 
 

                                                 
6 Proposition 2000/01:130  
7 Elvingson (2001) 
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• Vilken kunskap finns idag om effekter av externa respektive halvex-
terna etableringar på trafikarbete, tillgänglighet, miljö och handel? 

• Gör kommunerna före- och/eller efterstudier vid etableringar av ex-
terna/halvexterna etableringar och vad studerar man i dessa? 

• Hur vanligt är det med externa och halvexterna etableringar (antal, 
yta)? 

• Vilken är kommunernas inställning till och vilka motiv har de för 
etablering av externa/halvexterna anläggningar med olika innehåll? 

• Är det många kommuner som fattat beslut för eller emot den typen av 
anläggningar respektive har konkreta planer på utbyggnad? 

 
 
1.3 Genomförda studier 
Studierna innefattar såväl en litteraturinventering som en enkätstudie till 
kommunerna för att kartlägga kunskapsläge och förekomst av etablering-
ar. Följande studier har gjorts som bildar underlag för rapporten: 
 
• Litteraturstudie för att kartlägga kunskapsläget avseende effekter, 

motiv m.m. samt nationell och internationell policy och lagar kring 
externa/tätortsnära externa affärsetableringar. 

 
• Enkätstudie till samtliga Sveriges kommuner för att kartlägga före-

komst av etableringar i egna och närliggande kommuner, motiv, på-
verkan och effekter av handeln och planhanteringsprocessen. 

 
• Intervjuer med företrädare för ett antal av kommunerna i enkätstudien 

för kompletterande information och djupintervjuer. 
 
 
1.4 Disposition 
Rapporten inleds med resultat från litteraturstudien varefter resultaten 
från kartläggningen (enkäter och intervjuer) presenteras. Rapporten avslu-
tas med en diskussion och slutsatser om fortsatta studier.  
 
Kapitel 2 innehåller en historik över utvecklingen av externhandeln i Sve-
rige och omvärlden. 
 
Kapitel 3 går igenom konsekvenserna av externa handelsetableringar men 
även de motiv och argument som framförs till fördel för etableringar av 
det här slaget. 
 
Kapitel 4 tar upp policy och lagstiftning som finns dels i Sverige (stat och 
kommun) och dels i ett antal andra europeiska länder kring externhan-
delsetableringar. 
 
Kapitel 5 innehåller de omfattande resultaten från enkätstudien, med till-
hörande intervjuer. 
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I kapitel 6 förs en avslutande diskussion kring huvudpunkterna med slut-
satser om kunskapsläget och behov av ytterligare kunskap för att ge 
kommuner och andra planerare stöd. 
 
 
1.5 Definitioner 
Som nämndes i inledningen skall denna rapport främst analysera effek-
terna av tätortsnära externa etableringar. Vad som är tätortsnära finns inte 
förklarat i någon vedertagen definition, varför detta kommer att förtydli-
gas nedan.  
 
Samlingsbegrepp är ”etableringar i bilorienterade lägen”. 
 
Med externa affärsetableringar avses en etablering med mer än 2000 
kvm BTA för dagligvaru- eller sällanköpshandel och som ligger utanför 
tätorten i biltrafikorienterat läge. 
 
Med halvexterna affärsetableringar avses etableringar med mer än 
2000 kvm BTA för dagligvaru- eller sällanköpshandel och som ligger i 
anslutning till samlad bebyggelse, i ett tätortsnära men biltrafikorienterat 
läge med möjlighet till gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
 
Det förkommer även tre begrepp på varugrupper: dagligvaror, icke-
skrymmande sällanköpsvaror och skrymmande sällanköpsvaror; 
 
Med dagligvaror avses livsmedel, parfym, tobak, tidningar och blom-
mor. 
 
Med icke-skrymmande sällanköpsvaror avses kläder, skor, böcker, 
leksaker m.m. Köpcentrum med sådana varor har ett utbud liknande det i 
stadskärnan. 
 
Med skrymmande sällanköpsvaror avses möbler, byggvaror m.m. 
 
Det är viktigt att skilja externa affärsetableringar från begreppet stor-
marknader. Stormarknader förekommer ofta i halvexterna eller externa 
lägen, men är begränsade till ett ”varuhussortiment”, dvs. dagligvaror 
med stort inslag av sällanköpsvaror som kläder, byggmaterial m.m. 
 
 



5 

2. Framväxten av externa 
affärsetableringar 

 
2.1 Internationellt 
I USA, som får ses som det ledande landet när det gäller externa etable-
ringar, började utvecklingen på 1930-talet och fortsatte sedan i rask takt 
under 1940- och 50-talen. En utbredd biltillgänglighet tillsammans med 
en massiv utflyttning av affärer men även hotellkedjor, industrier och 
restauranger från stadskärnan till externa områden gjorde att ett ökat bil-
beroende byggdes in i den amerikanska samhällstrukturen. Effekten blev 
en utbyggnad av landets vägnät med bl.a. ringleder runt stadskärnor och 
stora motorvägssystem. Målen med denna planering var att öka tillgäng-
ligheten för de externa etableringarna och att minska trängseln på vägar-
na. Resultatet blev att ytterområdena uppfattades som mer attraktiva och 
en fortsatt utflyttning skedde, samtidigt som bilberoendet ökade8. Även 
om denna utveckling spridit sig över resten av västvärlden är vi inte i 
närheten av de amerikanska siffrorna. I USA fanns 1980 22 000 externa 
köpcentra och dessa stod i slutet av samma årtionde för 50 % av handelns 
omsättning9, vilket kan jämföras med ca 10 % av handelns omsättning i 
Sverige10. 
 
 
2.2 Sverige 
År 1980 fanns 40 stormarknader i Sverige och dessa stod då för 5 % av 
dagligvaruhandeln. Tjugo år senare, 2000, fanns 89 stormarknader som 
stod för 12 % av den totala omsättningen11. Det har alltså skett en mer än 
fördubbling av såväl omsättning för som antal stormarknader. 12 Flertalet 
av dessa centra etablerades framförallt i landets södra och mellersta delar 
under 1980-talets högkonjunktur.13  
 
Framväxten av externa köpcentra är en del av handelns strukturomvand-
ling. Branschen själv letar efter mer kostnadseffektiva lägen, stordrifts-
fördelar och medel att helt enkelt få konsumenterna att konsumera mer. 
Externa etableringar anses kunna tillgodose några av dessa fördelar som 
konkurrenskraftiga priser, goda parkeringsmöjligheter och i vissa fall en 
tidsvinst av att vid samma inköpstillfälle kunna utföra flera kompletteran-
de köp. Handelns strukturomvandling handlar inte enbart om externa 
köpcentra utan har under detta sekel även innefattat att torghandel och 
speceriaffärer ersatts av dagligvarubutiker med självbetjäningssystem och 
att de stora varuhusen med ett brett sortiment vuxit fram. Av detta följer 
                                                 
8 Palm & Puskas Nordin (2001) 
9 Svedström (1999) 
10 Bergström (2000) 
11 Konkurrensverket Rapport 2001:4 
12 Bergström (2000) 
13 Forsberg (1994) 
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att antalet butiker har minskat kraftigt samtidigt som den genomsnittliga 
butiken fått en större yta och ett bredare sortiment.14  Mer specifikt ser det 
ut enligt följande: 
 
• Av 285 kommuner är det endast 34 kommuner som har oförändrat 

antal, eller en ökning av dagligvarubutiker mellan åren 1993-2000, 
övriga 224 har fått ett färre antal butiker. 

 
• I antal handlar minskningen av butiker på mellan 1 och 44 färre buti-

ker för dagligvaror. I relativa termer är det en minskning av butiker på 
mellan 0 och 60 %. 

 
• De kommuner som relativt sett har förlorat flest butiker är Vingåker, 

Upplands-Väsby, Tranås, Perstorp, Simrishamn, Essunga, Skara, 
Överkalix och Ovanåker. 

 
• De kommuner som har förlorat flest butiker i absoluta termer är de 

städer som har många butiker, vilket är andra kommuner än de som 
förlorat flest relativt sett. Bland dessa kommuner finns Göteborg, 
Stockholm, Norrköping, Borås och Skellefteå. Av dessa hade Borås 
den största relativa minskningen med 31 %, medan Stockholm hade 
minst minskning med knappt 4 %. 

 
• Den genomsnittliga säljytan för dagligvarubutiker har däremot ofta 

ökat. I 266 av de undersökta kommunerna har säljytan ökat medan 
endast 19 kommuner har oförändrad eller mindre yta. 

 
• Den procentuella ökningen av säljyta varierar från ett par % upp till så 

mycket som 260 %. 
 

Källa: Egen bearbetning av statistik från Konkurrensverket, samt publikation 2002:1 
Konkurrensverket 

 
En förutsättning för den typ av strukturomvandling med etablering i ex-
terna lägen som skett och sker idag är konsumenternas tillgång till bil. 
Med ökad tillgång till bil, krav på generösa öppettider och med önskan att 
handla för hela veckan växte efterfrågan på stormarknader fram. I en rap-
port från Svenska kommunförbundet om externhandel konstateras att 
handeln är duktig på att anpassa sig och fungerar bäst där kunderna 
finns.15 Det kan även tänkas att behovet av att effektivt allokera sin tid 
dvs. att på en relativt sett kort tid handla flera olika typer av varor, vilket 
stora köpcentra kan erbjuda, kan ha bidragit till dess framgång. Även 
befolkningen har strukturerat sig till medelstora och stora städer vilket 
gjort att underlaget växer och tillåter större butiker. Den genomsnittliga 
ytan för nybyggda butiker för livsmedel har ökat från 600 kvm under 
1980-talet till 1500-2000 kvm i slutet av 1990-talet16.  
 
 

                                                 
14 Hellberg (2000) 
15 Svenska Kommunförbundet (1999) 
16 HUI (2001) 
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Figur 2.1 Procentuell förändring av omsättning per capita i 28 av Sve-

riges kommuner mellan åren 1989-1997.  Källa: HUI (2001). 

 
 
Omsättningen för olika butiksslag per capita visar på olika trender. 
Medan cityhandel och övrig handel minskat mellan åren 1989 och 
1997 har omsättningen för externhandel ökat radikalt, se figur 2.1. 
Denna trend stämmer väl överens med utvecklingen i Stockholmsregi-
onen under 1990-talet. Där ökade externhandeln med 60 % och han-
deln i köpcentra i förorterna ökade med 20 %. Utvecklingen för han-
deln i stort i regionen var oförändrad. Utvecklingen har således varit 
mycket starkare för externhandeln än för centrumhandeln som varit 
relativt konstant. Utvecklingen för det som benämns övrig handel har 
varit negativ, däribland bostadsnära butiker. Det finns inte några siff-
ror för åren 2002-2003 men bedömningen är att trenden har fortsatt.17  
 

                                                 
17 HUI (2001) 
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3. Konsekvenser och motiv 
 
Mycket har skrivits och sagts om etableringar av externa köpcentra. 
De flesta rapporter och studier handlar om ekonomiska och handels-
mässiga konsekvenser samt om motiv för etablering av externa köp-
centra. Studierna som behandlar transportmässiga konsekvenser är 
däremot få. Det hänger förmodligen ihop med svårigheterna förknip-
pade med att studera dessa effekter och att det inte finns ekonomiska 
incitament eller styrmedel som kräver att transportmässiga konse-
kvensbeskrivningar t.ex. i form av avgasutsläpp redovisas. 
 
I detta kapitel redogörs för befintlig litteratur kring dels vilka effekter 
dessa etableringar ger upphov till, dels de motiv och argument som 
framförs till fördel för externa etableringar. Bland litteraturen finns 
endast några få rapporter som studerat skillnader i effekter av olika 
lokaliseringar varför konsekvenser av s.k. halvexterna etableringar 
redovisas specifikt endast där resultat för dessa finns. Kapitlet avslutas 
med en kortfattad sammanfattning av kunskapsläget. 
 
 
3.1 Konsekvenser av externa  
  etableringar 
Transportmässiga konsekvenser  
Självfallet påverkas vårt sätt att transportera oss när förutsättningarna i 
bebyggelsestrukturen ändras. Externa affärsetableringar är en del av en 
förändrad bebyggelsestruktur som har en mängd kortsiktiga så väl som 
mer långsiktiga konsekvenser för vårt sätt att sköta våra transporter. För 
etableringar i externa lägen innebär det att man vid etablering av dessa 
bygger in en utglesning i bebyggelsestrukturen. Lokaliseringen medför 
alltså en struktur med nya målpunkter för våra resor. Ofta antar man dess-
utom att etableringar av denna typ av verksamheter alstrar nya resor, dvs. 
resorna blir totalt sett fler. Beroende på lokalisering finns alltså en 
potentiell förändring av färdmedelsval. Mer långsiktigt påverkas förmod-
ligen även bebyggelsestrukturen av hur vi bosätter oss. 
 
I detta avsnitt redogörs för vad olika studier kommit fram till om dessa 
transportmässiga konsekvenser. 

Resmönster 
I ett antal studier från 90-talet undersöktes hur våra resmönster kunde 
förväntas förändras på grund av etableringar av köpcentra i externa bil-
orienterade lägen. Bland annat finns en studie som visade att ca 30 % av 
hushållen förändrade sina inköpsvanor efter etablering av externa köp-
centrum i anslutning till tätorter18. Studien redovisar mer än en fördubb-
ling av hushållens bilresor i samband med inköp. Det sker en stor över-
                                                 
18 Forsberg et al (1994) 
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flyttning av inköp i butik nära bostaden till externcentrat. Dessutom anger 
mellan en tredjedel och hälften av alla hushåll att de börjat använda bil 
för sina inköpsresor istället för att gå eller cykla.  
 
Ytterligare en studie visade på ett förändrat resmönster på grund av ex-
terna etableringar där en bilresa och ca 0,4 gång- och cykelresa i hemor-
ten ersätts av en bilresa till en extern etablering19. En resa för inköp på ett 
köpcentrum angavs alltså av de i studien tillfrågade resenärerna ersätta ca 
1,4 resor till handelsmål främst i hemorten. Resultaten tydde därmed på 
att man gör totalt färre resor då man handlar på externa etableringar. Re-
sorna till etableringarna som nästan uteslutande görs med bil skulle istäl-
let göras med ungefär en annan bilresa plus visst resande med gång eller 
cykel. Det betyder att antalet bilresor är ungefär oförändrat med externa 
etableringar, men att vissa icke motoriserade resor faller bort. En norsk 
jämförelse mellan hushåll som handlar respektive inte handlar på köp-
centra kunde emellertid inte se någon skillnad i antal resor mellan dessa 
hushållsgrupper20.  
 
Olika lokalisering påverkar sannolikt färdmedelsvalet hos besökarna 
visar en norsk studie av två köpcentra med olika lokaliseringar21. Även 
Ljungberg et al (1995) kunde se en viss ökad andel kollektivtrafikre-
sande besökare för etablering med läge för god kollektivtrafikförsörj-
ning. Från de undersökta etableringarnas egen statistik framgick att 90 
% eller fler kom dit med bil. I enkätundersökningen framgick att mel-
lan 62 och 75 % av besökarna använder bilen till sina inköpsresor. 
Över hälften av resorna till de externa affärsetableringarna är tur och 
returresor, dvs. besökaren har inte gjort något annat ärende i samband 
med besöket. Ca 30 % har gjort ett annat ärende, oftast arbetat eller 
handlat någon annan stans. I rapporten, som undersökte ett externt och 
ett halvexternt centra, framgick att de som bodde i en radie av en mil 
från det externa centrat var de mest trogna besökarna. För den halvex-
terna etableringen gällde att besökare som bodde inom en radie av sex 
kilometer var trogna kunder och kom dit mer än två gånger på två 
veckor22.  

Trafikarbete för inköpsresor  
En avgörande fråga för att analysera miljökonsekvenserna av etable-
ringar är emellertid huruvida trafikarbetet ökar eller minskar med eta-
bleringarna. Det har framhållits att det totala trafikarbetet inte behöver 
öka när människor handlar i externa köpcentrum om det samtidigt in-
nebär att man handlar mer sällan, eller att det finns samordningseffek-
ter av typen att handlandet sker på väg till eller från annat ärende. Av 
föregående avsnitt framgår att antalet resor med bil förmodligen är 
ungefär det samma med eller utan etableringar. Alltså blir det helt av-
görande för trafikarbetet huruvida resorna som görs till etableringarna 
blir kortare eller längre än alternativresorna. Även om antalet empiris-
ka undersökningar med syfte att analysera effekter på trafikarbete är få 
                                                 
19 Ljungberg et al (1995) 
20 Holsen (1998) 
21 Hanssen & Fosli (1998) 
22 Ljungberg et al (1995) 
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visar de flesta att det totala trafikarbetet ökar23 när ett extern köpcentra 
etableras även om man inkluderar samordningseffekter.  
 
Forsbergs undersökning visade att trafikarbetet med bil per inköpsställe 
ökade mellan 3-13 gånger24 som en följd av att en stor del av hushållen 
börjat göra huvuddelen av sina inköp i ett externt centra. De viktigaste 
orsakerna till det ökade trafikarbetet är den stora överflyttningen av inköp 
i bostadsnära butik till externcentrat samt att mellan en tredjedel och hälf-
ten av alla hushåll börjat använda bil för sina inköpsresor istället för att 
gå eller cykla. Liknande resultat med ökat bilresande i samband med dag-
ligvaruinköp visas i en studie i Linköping trots att många hushåll redan 
före etableringen använde bil för att handla i bilvänligt belägna butiker25. 
Svensson (2002) visade att trafikarbetet med bil i samband med dagligva-
ruinköp skulle kunna öka med så mycket som 50% för hushållen i Linkö-
ping26. 
 
Ljungberg et al (1995) konstaterade i sin empiriska undersökning att tra-
fikarbetet ökar för när inköpen görs på externa etableringar. Ökningen av 
trafikarbetet visade sig - inte förvånande – vara större för en lokalisering 
längre ifrån tätorten än för en s.k. halvextern etablering. I studien gjordes 
även en genomgripande analys av samordningseffekter och av olika al-
ternativ för hur ersättningsresorna görs27. Analyserna visade entydigt på 
en ökning oavsett vilka antaganden som jämfördes. En jämförelse gjordes 
mellan den externa och den halvexterna etableringen för hur många for-
donskilometer med tillhörande avgasemissioner som skulle falla bort om 
respektive affärsetablering inte fanns. Dessutom beräknades mängden 
utsläpp i tätort respektive landsbygd. Resultaten visar att det tätortsnära 
centrat ger såväl högre andel som större kvantiteter utsläpp i tätort än vad 
det externa centrat gör. Däremot ger det mindre mängd totalt utsläpp på 
grund av kortare körsträckor. 
 
Även danska studier har visat att etablering av externa köpcentra markant 
ökar trafikarbetet. I Esbjergs kranskommuner på södra Jylland framkom 
att för de bilburna hushåll som regelbundet handlade i externa köpcentra 
var transportarbetet ca 150 % större än för de hushåll som inte utnyttjade 
denna inköpsmöjlighet. Däremot påvisades ingen skillnad i transportarbe-
te för hushåll boende i Esbjergs kommun. Det skulle kunna indikera att 
effekterna av externa handelscentra måste studeras i ett regionalt perspek-
tiv28.  

Varutransporter 
En studie av varutransporter till externa köpcentra och innerstadshandel29 
visade att effektiviteten i inleverans inte beror på butikens läge utan på 
butikernas och distributionsområdets storlek och rutternas uppläggning. 

                                                 
23 T.ex. Forsberg (1994), Ljungberg et al (1995), Svensson & Haraldsson (2002) 
24 Forsberg (1994) 
25 Ivehammar & Svensson (1996) 
26 Svensson & Haraldsson (2002) 
27 Ljungberg et al (1995) 
28 Falkheden & Malbert (2000) 
29 Hagson & Mossfeldt (1998) 
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Det finns ett starkt samband mellan effektivitet och levererade volymer 
per leverans och rutt. Effektiviteten blir därför störst i områden med hög 
täthet av stora butiker. Utvecklingen mot större butiker behöver emeller-
tid inte innebära att dessa lokaliseras utanför tätorterna. I materialet fanns 
centralt belägna tätortsbutiker som hade lika stora varuvolymer som de 
externt etablerade. Däremot, menar författarna, finns en motsättning mel-
lan att effektivisera inleveransen av varor genom färre och större butiker 
mot hushållens tillgänglighet till dagligvaror. Det beror på att färre och 
större butiker minskar hushållens valmöjlighet samt ökar troligtvis av-
ståndet för en stor grupp konsumenter då deras mindre lokala butiker 
läggs ned. 

Avgasutsläpp och buller 
Få studier har omsatt studerat förändrat trafikarbete på grund av etable-
ringar till utsläppsmängder. Det finns i princip endast en studie som gör 
detta. Studien gör dessutom en beräknad jämförelse av effekterna på ut-
släppen av olika lokaliseringar. Den jämför även var dessa utsläpp sker, i 
tätort där hälsoeffekterna är av betydelse eller på landsort där det snarare 
handlar om vilka totala mängder som släpps ut30. För utsläpp av vissa 
hälsovådliga ämnen har det betydelse var dessa utsläpp sker, medan för 
till exempel växthusgaser så som CO2 som  inte har någon hälsopåverkan 
är påverkan global och effekterna blir lika oavsett var utsläppen sker. 
Mängden koldioxid är direkt proportionerlig mot mängden använt bränsle 
och går inte att rena bort från utsläppen. Ett ökat trafikarbete ger således 
en direkt proportionell ökning av koldioxidutsläppen med ca 2,35 kg kol-
dioxid per liter bensin. I Sverige är trafiken den största enskilda källan till 
koldioxidutsläppen med ca 40 % av 55,9 miljoner ton utsläppt koldioxid 
år 2000.  
 
Ljungberg et al (1995) konstaterar i sin undersökning att externa etable-
ringar ger större avgasutsläpp och energiförbrukning jämfört med om 
inköpen gjorts på annat sätt. Med en tätortsnära etablering får man ett 
mindre nettotillskott av emissioner och bränsleanvändning än med en helt 
extern lokalisering. Denna effekt var så stor att trots att den tätortsnära 
etableringen hade dubbelt så många kunder än den helt externa så är det 
totala tillskottet av avgasemissioner av samma storleksordning för de 
båda etableringarna. Den största delen av de, pga. etableringarna, ökade 
avgasmängderna släpps ut på landsväg och inte i tätort.  
 
Författarna drar slutsatserna att externa etableringar ökar avgasutsläppen 
och bränsleanvändningen jämfört med om inköpen görs på andra ställen. 
Man konstaterade även att en tätortsnära placering ger mindre avgasut-
släpp per besökande bil än en mer extern placering. Å andra sidan gav 
den tätortsnära etableringen större utsläpp inom tätort än den mer externa 
etableringen.  
 
 
 

                                                 
30 Ljungberg et al (1995) 
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Effekter på tillgängligheten 
Konsekvenserna av den strukturomvandlig som följer på lokalisering av 
verksamheter till nya områden och ökat bilberoende är stora för vårt sam-
hälle. Tillgängligheten är en av de aspekter som förändras. Förändringar i 
bebyggelsestruktur och förändringar i tillgänglighet är tätt förknippade 
med varandra och behandlas här tillsammans. 
 
Alvesund (1998) beskriver att en förutsättning för att minska beroendet 
av motoriserade transporter är att öka tillgängligheten till olika aktiviteter 
med icke motoriserade färdmedel31. En förutsättning för en långsiktigt 
hållbar utveckling är att detta beroende minskas så att bl.a. utsläppen kan 
minskas32. I en studie av tillgängligheten i två orter med olika inställning 
till externa etableringar konstateras en gynnsammare utveckling av till-
gängligheten till handel (under tidsperioden 1980-98) för orten med re-
striktivare inställning till och färre externa handelsetableringar33.  
 
En lokalisering av externa köpcentra som innebär att de bostadsnära buti-
kerna slås ut ger sämre tillgänglighet för många grupper i samhället34. Av 
de hushåll som inte handlar i externa centra förklarar 40 %, i en under-
sökning av externa köpcentra, det med tillgänglighetsargument35. De an-
ger antingen att de inte kan ta sig dit överhuvudtaget eller att avståndet är 
för långt. Främst handlar det naturligtvis om de konsumenter som inte har 
tillgång till bil och som därför inte kan ta sig på något enkelt sätt till de 
stora köpcentrum som ligger utanför tätorten. Det kan även handla om 
äldre och rörelsehindrade och om boende på landsbygden som får mins-
kad tillgänglighet. I kombination med att externa köpcentrum i princip 
endast nås med bil leder det till att tillgängligheten fördelas ojämnt mel-
lan konsumenterna, vilket kan betraktas som en välfärdsförlust. Ytterliga-
re en aspekt är att i takt med att bostadsnära butiker slås ut kan även an-
nan service såsom post och bank komma att omstruktureras och därmed 
försämra tillgängligheten även till denna service. 
 
Mätt som gångavstånd kan etablering av externa köpcentra inte påvisas 
påverka hushållens tillgänglighet till dagligvaror i stadskärnan36. Mätt i 
antal butiker har däremot valfriheten minskat. Det verkar emellertid inte 
som att det går att dra några slutsatser om vad som händer med centrum-
handeln i ett längre perspektiv eller med servicenivån i den samma. Det 
går inte att säkert dra några slutsatser hur stor del de externa etableringar-
na har i minskningen av antalet butiker, och hur stor del som är en allmän 
fortgående strukturomvandling. Det är däremot en tydlig trend att antal 
butiker har minskat.  
 
En effekt av etableringar av externa köpcentra kan bli en ojämn fördel-
ning av nyttan för olika grupper. En relativt stor grupp i samhället har inte 
tillgång till bil, bland annat finns i denna grupp äldre. Med dagens be-
                                                 
31 Alvesund (1998) 
32 Ekman et al (1998) 
33 Folkesson (2002) 
34 Hellberg (2000), Boverket (1999) 
35 Forsberg (1994) 
36 T.ex. Forsberg (1994)  
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folkningsstruktur och en alltmer åldrande befolkning är en utveckling 
som innebär att man måste åka bil för att handla ohållbar. Det finns en 
balansgång mellan individuell nytta av att ha god tillgänglighet med bil 
(för vissa grupper) och den kollektiva nyttan av att begränsa bilanvänd-
ningen37. Alla dessa aspekter måste vägas in vid beslut om etablering av 
externa köpcentrum.  
 
 
Effekter på handeln 

Effekter på city/centrumhandeln 
Även om flera studier visar på att stadscentrat inte påverkas nämnvärt är 
studierna relativt begränsade, endast ett fåtal centrum och kommuner har 
studerats under en begränsad tid. Det som avgör huruvida centrumhan-
deln utarmas anses främst bero på två saker, för det första vilken drag-
ningskraft city/centrum har i övrigt i form av t.ex. serviceutbud, restau-
ranger, kulturellt utbud, den yttre miljön etc. För det andra hur stor den 
totala köpkraften är i kommunen och omgivande region. Den totala köp-
kraften avgör om det externa centrat blir ett alternativ till centrumhandel 
eller ett substitut för den samma. Om det bli ett alternativ och huvuddelen 
av dem som handlar i det externa centrat fortfarande handlar i centrum är 
påverkan relativt liten. Om däremot det externa centrat konkurrerar ut 
centrumhandeln och människor handlar där istället för i centrum, riskerar 
naturligtvis butikerna där att läggas ned.  
 
Externa affärsetableringar konstaterades i en dansk studie ge endast 
mindre förändringar i det närliggande stadscentrat38. Även svenska studi-
er har konstaterat att cityhandeln inte påverkas eller konkurrerar med de 
externa etableringarna i någon större utsträckning39. En annan dansk stu-
die av externa handelsetableringar i närheten av de medelstora och mind-
re tätorterna Kolding, Hillerød och Naestved visar däremot att de externa 
köpcentrumen minskade omsättningen i handeln belägen i tätorternas 
centrala delar 40. Framförallt är det dagligvaruhandeln som drar konsu-
menter till externa köpcentra, medan fackhandeln klarar sig relativt bra i 
cityhandeln41.  
 
Både disponibel inkomst och människors benägenhet att konsumera skil-
jer sig åt på grund av bl.a. ålder, personliga preferenser, utbud etc. vilket 
innebär att köpkraften kan skilja sig åt mycket mellan olika kommuner. 
Det är en av orsakerna till att vissa kommuner har svårare att behålla när-
ingsidkare i sina centrum och därmed även köpkraft. Om ett externt köp-
centrum startas upp utanför denna kommuns gräns är det ännu större risk 
att delar av kommunens köpkraft hamnar i en annan kommun. Köpkraf-
ten från omkringliggande kommuner dras till den kommun där ett externt 
köpcentra lokaliseras och mindre pengar blir spenderade i den egna 
kommunen. På så sätt gynnas starka och missgynnas svaga kommuner – 
                                                 
37 Grudemo & Svensson (2000) 
38 ref. i Falkheden & Malbert (2000) 
39 Forsberg et al (1994) 
40 Falkheden & Malbert (2000) 
41 HUI (2001) 
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starka kommuner får externetableringar, svaga får inga etableringar och 
missgynnas därmed ännu mer.  

Effekter på bostadsnära handel 
Störst negativ effekt av externa etableringar får man framförallt på övrig 
handel, t.ex. bostadsnära butiker och förortscentrum som har svårt att 
konkurrera42. Undersökningen av Forsberg et al 43 visar att den allra störs-
ta andelen hushåll som skiftat inköpsställe i samband med att ett externt 
köpcentra öppnat, tidigare handlade i en bostadsnära livsmedelsbutik. 55-
68 % använder fortfarande samma inköpsställe. Andelen hushåll som 
använder en butik i det externa centrat som förstahandsbutik varierar mel-
lan 22 och 36 % mellan kommunerna, med ett snitt på 29 %.  
 
Bland de sex kommuner Forsberg et al (1994) studerar visar statistik från 
SCB att det i två av kommunerna skett markanta minskningar av antalet 
butiker sedan det externa centrat anlades. I tre av kommunerna har det 
istället skett en ökning. Skillnaderna är med andra ord inte systematiska i 
den ena eller andra riktningen. Det som kan uttydas är att det i genomsnitt 
är fler butiker per invånare i de kommuner som har externa etableringar 
än i dem som inte har. Eftersom tabellen inte särskiljer de butiker som 
ligger i eller utanför det externa centrumet säger det emellertid ingenting 
om hur dessa är lokaliserade i kommunen44. 

Effekter på hur köpkraften fördelas 
De flesta konsumenter väljer att optimera sin egen nytta och handla där 
utbudet är störst och/eller priserna lägst, oavsett om affären ligger i den 
egna kommunen eller i en annan kommun. Svenska naturskyddsförening-
en konstaterar i en enkel överslagsräkning att vid prisskillnader redovisa-
de av Konsumentverket mellan olika inköpsställen lönar sig resor på upp 
till 30 mil per månad för en tvåbarnsfamilj45. Om grannkommunen eta-
blerar ett köpcentrum kan kommunen därför vänta sig att en del av köp-
kraften går förlorad till grannkommunen. Om samma kommun väljer att 
också tillåta en etablering av ett extern köpcentra kommer köpkraften 
inom kommunen att fördelas på ännu fler handlare. Beroende på hur stort 
underlaget är från början kommer handlarna att kunna fortsätta driva sin 
verksamhet eller tvingas slå igen alternativt välja en annan lokalisering.  
 
En empirisk undersökning gjord som examensarbete vid Lunds Universi-
tet där 50 kommuner dels fick svara på en enkät, dels intervjuades fram-
kom att både externa och halvexterna centrum drar till sig köpkraft från 
omkringliggande kommuner46. Samtidigt tycks inte tillgängligheten med 
bil i stadskärnan kunna påverka flödet av köpkraften i någon större ut-
sträckning. Externa köpcentra har således visat sig öka kommunens at-
traktivitet som mål för inköpsresor samtidigt som det inte tycks finnas 
några effektiva medel idag att kunna motverka konkurrensen från om-

                                                 
42 Mattson (2003) 
43 Forsberg et al (1994) 
44 Forsberg et al (1994) 
45 Elvingson (2001) 
46 Mattson (2003) 
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kringliggande kommuners externa köpcentra. Att själv etablera ett köp-
centrum blir därmed vapnet för många kommuner47. 
 
 
3.2 Motiv och argument för  
  etableringar 
I detta avsnitt presenteras de studier som finns kring argument och motiv 
för etablering av externhandel. De motiv som ofta framhålls och som be-
skrivs här är oftast ekonomiska även om också god biltillgänglighet och 
tillgänglighet till handel nämns som motiv.  
 
Ekonomiska och handelsmotiv  

Lägre priser för konsumenterna? 
Ett av argumenten för att tillåta ett externt köpcentra är uppfattningen om 
att det kommer att bidra till lägre priser för konsumenterna. Det finns 
även undersökningar som visar att detta är det främsta skälet till att kon-
sumenter beger sig till externa köpcentrum. I en rapport48 genomfördes en 
enkätundersökning till kunder i sex externa köpcentra. Hushåll som hand-
lade i externcentrat gav följande motiv till val av inköpsställe: 72 % att 
priset var huvudskälet, 45 % sortimentet och 29 % de goda parkerings-
möjligheterna. Den lägre prisnivån anges alltså som det huvudsakliga 
skälet till att man handlar i det externa centrat. Å andra sidan anger 10 % 
av de hushåll som inte handlar i de externa etableringarna som skäl att 
inte handla där att det inte är lönsamt för dem. Bland de hushåll som hade 
en lågprisbutik som förstahandsbutik menade 40 % att det inte var lön-
samt för dem att handla i det externa centrat. 

Handeln kan reducera sina kostnader 
Ett vanligt motiv är att genom att etablera ett externt köpcentra ges han-
deln förutsättningar att reducera sina kostnader genom sänkta hyreskost-
nader och genom stordriftsfördelar. Både markpris och lokalhyra är lägre 
i utkanten av en stad än i centrum.  
 
En undersökning som redovisas i HUI: s rapport ”Kampen om köpkraf-
ten” visar att det finns tydliga stordriftsfördelar med stora butiker. I 337 
butiker i Stockholms förortscentrum undersöktes sambandet mellan om-
sättning och omsättning per anställd. Där fanns ett tydligt samband mel-
lan större butik desto större omsättning per anställd. Följaktligen finns då 
vissa stordriftsfördelar. Däremot framgår inte att de butiker som har störst 
omsättning även är de som är störst till ytan, men troligtvis är det så. 
Dessutom framgick det inte om konsumenterna fick ta del av dessa stor-
driftsfördelar genom lägre priser. Argumentet att en större butik kan hålla 
en lägre personalintensitet är kan verka rimligt. I Sverige är lönerna inom 
handelssektorn relativt sett höga och därför innebär det att mindre butiker 
med hög servicekaraktär missgynnas och följaktligen måste hålla högre 
                                                 
47 Mattson (2003) 
48 Forsberg et al (1994) 
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priser. Det motsägs av en rapport av konkurrensverket49 där de visar att 
personaltäthet inte hade någon effekt på prisnivån, uppgiften var emeller-
tid ej statistisk säkerställd.  
 
Konkurrensverket har gjort flera studier över prisnivåerna för detaljhan-
deln i Sverige, både internationella skillnader men även regionala sådana. 
I en rapport publicerad 200250 undersöks vad skillnaden i prisnivå beror 
av. Som signifikant förklarande variabler fann man följande: 
 
• Lågprisbutikers marknadsandel baserat på säljyta. En ökning av 

marknadsandelen för lågprisbutiker från 0-20 % leder till att övriga 
butiker sänker sina priser med 1 %51. 

 
• Avstånd till närmaste butik. En halvering av avståndet till närmsta 

butik ger 0.3 % lägre pris. 
 
• Delikatessdisk. Förekomst av delikatessdisk ger 3 % högre pris. 
 
• Sortimentsdjup. En ökning av sortimentsdjupet med 10 % i en ge-

nomsnittlig butik ger 1 % lägre pris. 
 
• Lågprisbutik. Lågprisbutiker har 6 % lägre pris 
 
• Stormarknader. Stormarknader har 4 % lägre pris. 
 
• Jourbutiker. Jourbutiker har 7 % högre pris. 
 
• Västsverige. Västsverige har 4 % lägre pris. 
 
• Öppettider. En butik med 5 timmars längre öppethållande har 0.3 % 

högre pris. 
Källa: Konkurrensverket publ. 2002:1 

 
Dessutom fanns ett antal andra variabler som inte var statistiskt signifi-
kanta i modellen såsom ATG-ombud, personal per säljyta, hyresnivå etc. 
Observera här att stormarknader och lågprisbutiker har 4 respektive 6 % 
lägre priser. Dessa skillnader har sin grund i faktorer som inte ingår i ana-
lysen, dvs. det beror inte på skillnader i öppettider, manuella diskar, hyra 
etc. utan av andra orsaker. 
 
I konkurrensverkets analys gick det ej att påvisa att varken läge eller lägre 
hyresnivåer gav utslag i lägre priser för konsumenterna. Däremot kan det 
vara så att affären själv gör en större vinst men att det inte kommer kon-
sumenterna tillhanda.  

                                                 
49 Konkurrensverket Rapport 2002:1 
50 Konkurrensverket Rapport 2002:1 
51 I samtliga fall av skillnaden i pris avses procentenheter. 
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Ökad konkurrens mellan handel 
Ett annat argument för externa etableringar är att de skapar större konkur-
rens. Genom att tillåta en extern etablering får existerande handel ytterli-
gare press på sig. Att den existerande handeln utsätts för konkurrens kan 
bidra antingen till undanträngningseffekter eller till överspillningseffek-
ter. Med undanträngningseffekter menas att när ett externt köpcentra eta-
bleras blir kommunens totala köpkraft uppdelad på fler handlare vilket 
leder till en fallande efterfrågan i många av de existerande butikerna. Med 
överspillningseffekter avses en förändring som innebär att det externa 
centrat lockar till sig konsumenter från ett större upptagningsområde och 
därmed skapar ett tillskott av köpkraft. Dessa nya konsumenter kanske 
även väljer att kompletteringshandla i det närliggande stadscentrumet.52 
Det är överspillningseffekter som de flesta kommuner hoppas på då det 
tillåter en etablering av externa affärsetableringar. Avståndet mellan dag-
ligvarubutikerna har visats vara en viss konkurrensfaktor. Om avståndet 
halveras från en butik till närmaste konkurrent sjunker prisnivån med 0,3 
procentenheter i butiken53. 
 
Konkurrensen mellan externa köpcentra och butiker i city kan bidra till 
prispress vilket ökar konsumenternas realinkomster vilket i sin tur, givet 
oförändrad konsumtionsbenägenhet, kan leda till ökad efterfrågan för 
köpmän i staden.54 Om det sker en motsatt utveckling, nämligen att han-
deln i city får stora problem kan det leda till lägre butikshyror för buti-
kerna i city. De lägre hyrorna skulle kunna öppna möjligheter för etable-
ring av nya butiker och därmed ökat utbud och konkurrens. Ytterligare en 
positiv effekt av den ökade konkurrensen kan vara att butiksinnehavare i 
city och lokala politiker får incitament att skapa förnyelseprogram för 
stadskärnan som bidrar till att den blir mer attraktiv. 
 
Den ökade konkurrensen kan emellertid leda till att det minskade under-
laget för köpmännen i city leder till att antal butiker minskar och endast 
de stora etablerade kedjorna överlever. På sikt blir det konkurrens endast 
mellan några få aktörer, vilket kan leda till antingen kartellbildning eller 
en oligopolsituation. Det vill säga att konkurrensen minskar då endast 
några få aktörer har hela marknaden och kommer överens om prissättning 
dem emellan. 
 
Kommunernas konkurrenssituation 

Kampen om köpkraften 
Kampen om köpkraften kan tvinga kommunerna att tacka ja till en extern 
etablering, även om de kanske egentligen inte vill, för att möta kringlig-
gande kommuners agerande i frågan. De vill hindra att etableringen an-
nars går till grannkommunen. Det är då lätt att övriga argument hamnar i 
skymundan. Om hänsyn skall tas till de negativa effekter som skapas av 
externa köpcentra kan inte kampen om köpkraften vara det som avgör 
huruvida en kommun tillåter en etablering eller inte. 
                                                 
52 HUI (2001) 
53 Konkurrensverket Rapport 2002:1 
54 Bergström (2000) 
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De externa köpcentrumen påverkar flera omkringliggande kommuner i 
den bemärkelsen att köpkraften är rörlig inom en viss radie och sålunda 
inte lojal mot kommungränsen. Det innebär att om det finns ett externt 
köpcentra i en närliggande kommun flyter köpkraft ut ur omkringliggan-
de kommuner och in i den kommun där köpcentrat finns. Ett utflöde av 
köpkraft ur den egna kommunen är något kommunerna vill hindra. Man 
vill ha så mycket av såväl köpkraft som arbetstillfällen till sin kommun. 
Kommuner kan sägas tillåta etableringar av externa köpcentra som ett 
slags vapen i kampen om köpkraften. Trots att etableringen hotar den 
inomkommunala handeln som redan finns etableras dessa köpcentra för 
att locka till sig köpkraft från andra kommuner, en sorts ”politisk kamp 
om köpkraften”55. Politikernas beslut motiveras av högst legitima mål om 
ökade skatteintäkter, ökad sysselsättning och marknadsföring av kommu-
nen. I intervjuer av ett antal berörda politiker, tjänstemän och näringslivs-
företrädare framgår att många kommunala politiker och tjänstemän upp-
lever att handeln sker på näringslivets villkor56. Om inte de tillåter etable-
ringen inom sin kommun går den till nästa och följden blir ett utflöde av 
skattemedel och köpkraft. 
 
Halvexterna etableringar används av kommunerna som ett försök att till-
godose de positiva faktorer som en extern etablering kan föra med sig 
(lägre priser etc.) samtidigt som man hoppas att de negativa effekterna 
med ökad bilanvändning ska minskas. Det är också ett sätt för kommu-
nerna att motverka att den inomkommunala köpkraften att ”spiller över” i 
en annan kommuns externa köpcentra. Som en kommunal planerare ut-
tryckte det: 
 
” I vår kommun etableras nu något som kan kallas externhandelsprincip 
omedelbart utanför tätortskärnan. Motivet är att i någon mån dämpa 
effekterna av regionstädernas externetableringar genom att tillgodose 
vissa av de fördelar som konsumenterna upplever i externhandeln och 
ändå trygga en levande stadskärna. ”57  
 

Fler arbetstillfällen i kommunen 
Bl.a. Boverket resonerar kring att etableringar skapar arbetstillfällen, 
dock är många av dem inom byggsektorn i ett initialt skede och därefter 
övergående.58 En ökning av antal arbetstillfällen i samband med en eta-
blering av ett externt köpcentrum kan ses ur två aspekter. Nya butiker och 
serviceställen skapar naturligtvis fler arbetstillfällen, särskilt till en bör-
jan. Dels skapas arbetstillfällen inom byggsektorn i samband med etable-
ringens uppbyggnad, dels skapas arbetstillfällen i det nya centrat. Om en 
extern etablering däremot medför att lokala butiker tvingas slå igen, an-
tingen i centrum eller i bostadsnära lägen är det inte säkert att etablering-
en leder till fler arbetstillfällen netto. Det kan t o m leda till färre arbets-
tillfällen på sikt eftersom en extern etablering ofta innebär möjligheter att 
                                                 
55 Forsberg (1999) 
56 Palm & Puskas Nordin (2001) 
57 Svenska Kommunförbundet (1999) 
58 Svedström (1999) 
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driva verksamheten med stordriftsfördelar vilket innebär lägre personal-
täthet. Om en extern etablering ligger i den egna kommunen eller i 
grannkommunen torde dock inte spela någon roll eftersom skatten på 
inkomst betalas till den kommunen där personen är bosatt. Det kan dock 
se bra ut för en kommun att visa på ett stort antal arbetsplatser i sin kom-
mun. 
 
Om den nya verksamheten är ett komplement till redan befintlig verk-
samhet innebär det troligtvis att det blir ett nollsummespel för arbetstill-
fällena, dvs. en omsättningsökning på ett ställe leder till en omsättnings-
minskning på ett annat ställe. Om den nya handeln däremot innebär ett 
komplement med ett varuhussortiment som tidigare saknats blir ökningen 
av arbetstillfällen troligtvis bestående.59 
 
 
Tillgänglighet 
När externa affärsetableringar diskuteras är argumenten om större utbud, 
tillgänglighet och valmöjlighet för konsumenten vanligt förekommande. 
Kommunerna är skyldiga att erbjuda sina invånare tillgänglighet och ett 
varierat utbud av varor60. Dessutom blir kommunen mer attraktiv genom 
ett större utbud och valmöjlighet.  
 
Om det innebär att ytterligare en eller flera butiker etableras då ett externt 
affärscentra etableras och att denna nya butik erbjuder ett mer varierat 
utbud stämmer argumentet. Det innebär oftast även en ökad tillgänglighet 
för bilburna eftersom butiken är orienterad i ett bilvänligt område och  
parkeringskostnaden är låg eller gratis. För de konsumenter som inte har 
tillgång till bil kommer tillgängligheten sannolikt inte att öka. Argumen-
tet gäller således för en grupp konsumenter men inte för alla i kommunen.  
 
Om de externa etableringarna däremot leder till att de befintliga butikerna 
slår igen och att antal butiker blir färre kommer tillgängligheten att mins-
ka för den grupp av konsumenter som inte har tillgång till bil och får 
längre till butiken. I en studie av tillgängligheten i två orter med olika 
inställning till externa etableringar kunde en gynnsammare utveckling av 
tillgängligheten till handel (under tidsperioden 1980-98) konstateras för 
orten med restriktivare inställning till och färre externa handelsetable-
ringar61. 

                                                 
59 Svedström (1999) 
60 PBL 2 kap 4§ 
61 Folkesson (2002) 
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Sammanfattning 
 
Samstämmigheten är stor om att resmönster förändras med etableringar 
av externa köpcentra. Främst är det kortare resor med gång eller cykel 
som faller bort på grund av en överflyttning av inköp från bostadsnära 
handel till externt belägna köpcentra. Vissa studier har även kunnat visa 
på ett ökat antal bilresor.  
 
Främst innebär lokalisering i externa lägen att resorna blir längre och 
därmed att trafikarbetet med påföljande utsläpp blir större med externa 
etableringar. Man kan även skönja en ökning av trafikarbete och utsläpp 
som är större för helt externa jämfört med tätortsnära etableringar.  
 
Externa etableringar visar sig också försämra tillgängligheten till handel 
för grupper utan tillgång till bil samt för grupper med preferenser för bo-
stadsnära handel. De tyngsta motiven för extern etablering av handel lig-
ger i de stordriftsfördelar som finns inom distributionen av dagligvaror.  
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4. Policy och lagstiftning  
I detta avsnitt redovisas vilken policy och lagstiftning som finns i Sverige 
respektive övriga Europa gällande externa affärsetableringar. Bland annat 
diskuteras länsstyrelsen roll och PBL (plan- och bygglagen). 
 
 
4.1 Sverige 
Nationell nivå 
Det finns idag i Sverige ingen lagstiftning som reglerar externa affärseta-
bleringar i sig, inte heller finns någon specifik policy ifrån statens sida. 
En mer generell policy angående handelns lokalisering återfinns i propo-
sitionen62 till PBL och säger att kommunerna har ett ansvar i den fysiska 
planeringen att verka för att konsumenterna kan välja mellan butiker ut-
ifrån närhet, pris m.m. Samtidigt skall kommunerna även ta hänsyn till 
behovet av att upprätthålla och främja ökad konkurrens.  
 
Det är upp till varje kommun att själva ta fram en specifik policy, utöver 
den generella policy som beskrivits ovan, när det gäller handel och exter-
na etableringar och därefter besluta i frågan. Därmed inte sagt att frågan 
inte har diskuteras på nationell nivå. I proposition 1997/98:16563 diskute-
ras detaljhandelns betydelse för människors livsmiljö i städer och stads-
regioner. I propositionen konstateras att en omfattande omstrukturering 
av detaljhandeln pågår i olika delar av landet mot allt större enheter och 
alltmer bilberoende lokaliseringar, som i sin tur påverkar konsumtions-
mönster i både små och stora orter. De allvarligaste invändningarna mot 
externa köpcentrum gäller det ökade trafikarbetet, den försämrade servi-
cen för svaga och icke bilburna grupper och risken för utslagning av bo-
stadsnära butiker och butiker i city, och som en följd av det, en utarmning 
av stadskärnorna.  
 
I miljöpropositionen ingår som ett av 15 kvalitetsmål målet om en god 
bebyggd miljö64. Det innebär att städer, tätorter och annan bebyggd miljö 
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. I samma proposition framgår även att plane-
ringsarbetet bör utformas så att ekologiska och sociala aspekter samord-
nas med bebyggelseplanering och hushållning med naturresurser. Det 
arbetet läggs dock främst på kommunerna, även om vikten av regionalt 
samarbete betonas. Ökade krav ställs även på samordning mellan de skil-
da formerna av samhällsplanering.  
 
Etableringen av externa köpcentrum har ofta en regional dimension efter-
som det kräver ett stort kundunderlag och kan påverka befintlig detalj-
handel och trafikarbetet utanför den egna kommunen. Förändringarna får 

                                                 
62 Proposition 1985/86:1 
63 Proposition 1997/98:165 
64 Prop. 2000/01:130 
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också effekt för konsumenterna. Mer specifikt framför Regeringen föl-
jande;  
 
”Den omfattande omstruktureringen av handeln i Sverige och övriga Eu-
ropa är ett exempel på en fråga som kan behöva bli föremål för över-
väganden i ett regionalt perspektiv”.65 
 
Vidare skriver Regeringen i Proposition 1997/98:165, sid 42-43, att: 
 
”det finns idag vissa möjligheter för kommuner och länsstyrelser att mot-
verka från allmän synpunkt oönskade lokaliseringar av externa köpcent-
ra… Enligt regeringens bedömning bör etablering av externa köpcentrum 
övervägas i ett regionalt perspektiv. Det är särskilt viktigt att underlaget 
för beslut om etablering tydligt redovisar förväntade effekter bl.a. på tra-
fikarbete, serviceutbud och tätortscentra både i ett mellankommunalt och 
lokalt perspektiv.” 
 
Inom EU har det framförts farhågor för att en ökad etablering av externa 
köpcentra kan komma att motverka en hållbar stads- och regionutveck-
ling. Enligt regeringens bedömning bör etableringar av sådana externa 
centra övervägas både i ett lokalt och i ett regionalt perspektiv.  
 
Kommunal nivå 
I Sverige har vi kommunalt självstyre vilket innebär att kommunerna 
själva har planmonopol och bestämmer hur mark och vatten skall 
användas. De bestämmer även om, när och för vilket ändamål som en 
detaljplan skall upprättas. I Sverige regleras uppförandet av externa 
affärsetableringar i Plan och Bygglagen (PBL). Med PBL fattas beslut om 
var och på vilket sätt handel får bedrivas inom kommunen. PBL ställer 
krav på översiktlig planering i form av en aktuell översiktsplan och anger 
ramen för beslut om markanvändning. Denna är dock ej bindande men 
utgör bas för beslut om lämpliga lokaliseringar utifrån konsekvens-
analyser.  
 
Kommunen själv har planmonopol och bestämmer följaktligen ensam hur 
mark och vatten skall användas. PBL ställer emellertid krav på att 
kommunen skall ta hänsyn till och väga enskilda och allmänna intressen 
mot varandra66. Kommunen bär sedan huvudansvaret för att de allmänna 
intressena beaktas.67 I planeringen skall enligt PBL utgångspunkten vara 
att skapa ett hållbart samhälle. Med ett hållbart samhälle menas att både 
ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska aspekter skall tas hänsyn 
till och vägas samman. Från och med 1996 finns ett generellt krav på 
miljökonsekvensbeskrivning68 för detaljplaner som väntas ha betydande 

                                                 
65 Prop. 1997/98:165 
66 PBL 2 kap § 1-4 
67 Svedström (1999) 
68 Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad  

anläggnings-, verksamhets- eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållning-
en med mark, vatten och andra resurser. (§18 5 kap. PBL) 
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påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och 
andra resurser.  
 
År 1992 infördes en ny bestämmelse i PBL (5 kap. 7 §) som sa att detalj-
planen inte fick utformas så att den fria konkurrensen hämmades. Be-
stämmelsen tolkades som att någon precisering av handelsändamålet inte 
fick ske, s.k. särreglering, och förbudet tycktes leda till en försiktighet 
hos många kommuner att anta detaljplaner för handelsändamål. Möjlighe-
ten till särreglering återinfördes bl.a. därför igen 1997. Det får ske om 
skäl av betydande vikt föreligger.69 Vilka skäl som avses när det gäller 
särskilda skäl preciseras inte i lagen och inte heller i förarbetena. Det po-
ängteras att planläggning inte får ske på ett sätt som hämmar en fri och 
sund konkurrens.  
 
För att få särskilja handelsändamålet anges som minimikrav att kommu-
nen har en idé om hur varuförsörjningen skall fungera inom kommunen.70 
Ett annat skäl för särreglering är att förebygga negativa miljöeffekter, 
t.ex. som en följd av ökat trafikarbete. För att åberopa ett sådant skäl mås-
te det dock finnas en utredning som påvisar att dessa effekter skulle upp-
komma om handeln inte regleras.  
 
Det generella kravet som kom 1996 på miljökonsekvensbeskrivningar i 
alla detaljplaner vars genomförande medför en betydande påverkan på 
miljön, hälsan och hushållningen med mark, vatten och andra resurser, 
garanterar att miljöförändringar belyses. Huruvida de sedan beaktas ge-
nom en reglering bestämmer den enskilda kommunen efter att ha gjort en 
avvägning mellan t.ex. miljöintresset och konkurrensintresset. En avväg-
ning mellan olika intressen kräver goda underlag så att beslutsfattarna kan 
bilda sig en uppfattning om å ena sidan förväntad nytta av etableringen 
och å andra sidan de negativa effekter som kan uppkomma av samma 
etablering. Många miljökonsekvensbeskrivningar är också undermåligt 
gjorda när det gäller trafikkonsekvenser av externetableringar, och olika 
länsstyrelser har ibland underkänt dessa. 
 
Ekström & Forsberg (1999) menar att regeringen överlämnar en tänkbar 
målkonflikt till kommunerna, nämligen den att beakta både konsumenter-
nas olika intressen men även att bevara konkurrensen.71 Detta behöver 
inte vara en konflikt men i fråga om externa etableringar handlar argu-
ment för dessa om att de just ökar konkurrensen, samtidigt som de inte 
ligger i alla konsumenters intresse att dessa etableras, och framförallt att 
de kan innebära minskad tillgänglighet för en betydande grupp konsu-
menter. 
 
Från nationell nivå har en önskan om större regionalt samarbete uttryckts. 
I några regioner har olika policys mot externa handelsetableringar utfor-
mats, nedan följer ett sådant exempel från Skåne. 
 

                                                 
69 Svedström (1999) 
70 Svedström (1999) 
71 Ekström & Forsberg (1999) 
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Exempel 1: Skåne 
Efter en snabbutredning 1997 av Boverket över nybyggnadsplanerna för 
externa affärscentra framgick att trycket var som störst i Skåne, norra 
Bohuslän och i Stockholmsregionen. 72 I Skåne har en regional policy om 
externa etableringar tagits fram. Länsstyrelsen kallade samman alla 
kommuner i Skåne till en konferens i januari 1998 för att genom att sam-
ordna utbyggnadsplanerna försöka undvika en ohållbar utveckling av 
handeln i regionen. På länsstyrelsens initiativ tog det nybildade Region-
förbundet på sig uppgiften att försöka bedöma konsekvenserna av alla 
utbyggnadsplaner och att när behov fanns, samordna berörda kommuner.  
 
Under hösten 1998 lade en arbetsgrupp fram ett förslag till externhan-
delspolicy för Skåne. Den då sittande styrelsen för Regionförbundet antog 
förslaget och rekommenderade kommunerna att följa rekommendationer-
na i policyn. De nya regionfullmäktige har dock inte tagit ställning till 
policyn. Boverket däremot ställer sig bakom policyn och anser att alla de 
krav som ställs bör vara uppfyllda innan ett externt centra etableras. 
Svenska kommunförbundet framhåller vikten av punkterna 2 och 3. 
 
1. Den bör ej bidra till väsentlig utslagning av befintlig handel, som an-

nan kommun vill värna om. (hur skall detta mätas, kan endast bedö-
ma). 

2. Den bör vara förenlig med krav på långsiktigt hållbar utveckling i 
regionen och med Agenda 21. 

3. Den bör inte medföra ökad miljöbelastning genom trafikpåverkan och 
förfulning av landskapet. 

4. Den bör vara tillgänglig inom gångavstånd från stomkollektivnätet. 
5. En konsekvensbeskrivning bör redovisas innan den formella plan-

läggningen enligt PBL inleds, som belyser hur grundkraven 1-4 ovan 
uppfylls och vars omfattning i övrigt avgörs i samverkan med berörd 
kommun, Regionförbundet och Länsstyrelsen. Konsekvensbeskriv-
ningen utgör underlag för att bedöma om övervägande skäl talar för 
att etableringen bör tillstyrkas.73 

 
Det är upp till varje kommun att själva utforma en lokal handelspolicy. 
Falun är ett exempel på en kommun som utformat en sådan som behand-
lar externa affärscentra. 
 
Exempel 2: Falun 
Kommunfullmäktiga har antagit en handelspolicy för Falu tätort 1997. 
Policyn syftar till att styra lokaliseringen av butiker som är så stora att de 
kan attrahera kunder från hela Falu tätort. En del kriterier har satts upp för 
att möta målen i policyn, t.ex. så: 
 
● Skall tomten ligga inom gångavstånd från ett bostadsområde 
● Gångvägen skall vara säker även för barn i skolåldern 
● Tillfart till tomten skall ske via gator som tål stora  
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    trafikmängder 74 
 
Genom dessa kriterier vill Falu kommun värna om tillgängligheten för de 
grupper som inte har bil och även undvika överbelastning av vägnätet 
genom en olycklig planering. 
 
 
Länsstyrelsernas roll 
I samband med PBL fick kommunerna planmonopol fullt ut. Staten, ge-
nom länsstyrelsen behöll dock möjligheten att ingripa i vissa fall mot 
beslut som kunde förväntas få olämpliga samhälleliga konsekvenser. En-
ligt PBL är kommunen skyldig att ta hänsyn till förhållandena i grann-
kommunerna. Om handeln i angränsande kommuner bedöms påverkas 
skall dessa effekter diskuteras och samordnas mellan kommunerna. När 
det blir aktuellt har Länsstyrelsen en viktig roll.  
 
Länsstyrelsen skall bidra med fakta och så långt som möjligt bevaka att 
den lokala planeringen står i samklang med nationella mål. Om det före-
ligger skäl att tro att en kommuns etablering kommer att påverka andra 
kommuner och detta inte har tagits i beaktande är länsstyrelsen skyldig att 
ingripa75. Länsstyrelsen kan således pröva, och vid behov även upphäva, 
detaljplaner som inte har samordnats på ett lämpligt sätt mellan olika 
kommuner. För att undvika utpressningssituationer där handelsintressen-
ter hotar att etablera sig i grannkommunen om inte den ena kommunen 
säger ja, skall Länsstyrelsen kunna gå in och konstatera att en kommun 
har fog för sin konsekvensanalys. I så fall skall länsstyrelsen inte utan 
vidare godta planen. I PBL 12 kap 1 § står följande: 
 
”Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upphä-
va en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att beslu-
tet innebär att 
 
1. Riksintresse enligt 3 eller4 kap. miljöbalken inte tillgodoses. 
2. Regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vatten-

områden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämp-
ligt sätt. 

3. En miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte iakttas. 
4. En bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och 

övrigas hälsa eller till behovet av skydd mot olyckshändelser.” 
 

 
Är PBL tillräcklig? 
I samband med att många länder i Västeuropa har reglerat uppförandet av 
externa etableringar har frågan rests huruvida PBL verkligen är ett till-
räckligt instrument för att hantera frågan om externa affärsetableringar.  
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PBL kan i två avseenden vara bristfällig som planinstrument för externa 
etableringar. Det första fallet handlar om när det gäller att tillåta eller inte 
tillåta ett externt köpcentra inom kommunens gränser. Problematiken 
handlar främst om möjligheten att begränsa handeln. Samtidigt som det 
finns en formulering i PBL som innebär att när det finns särskilda skäl är 
det möjligt att begränsa eller helt förbjuda handel inom planområdet, så 
finns en annan formulering som säger att en ökad konkurrens skall främ-
jas och denna skall ges så fritt spelrum som möjligt.76 Denna kombination 
är ibland motsägelsefull. När PBL infördes 1988 var det också meningen 
att detaljplaner skulle omfatta stora områden. Idag gör kommunerna ofta 
små detaljplaner för enstaka projekt, s.k. ”frimärksplaner”, vilket kan bli 
fragmentiserat.77 
 
Det andra fallet gäller huruvida PBL är tillräcklig när det handlar om 
kampen om köpkraften och problematiken med spelteori, dvs. att det är 
svårt för en kommun att säga nej till en extern etablering så länge den inte 
vet vad grannkommunen kommer att säga, eller om grannkommunen re-
dan har ett externt centra. Planmonopolet gäller enbart inom kommunens 
gränser, dock skall enligt PBL, planläggningsbeslut som får effekter utan-
för kommunens gränser diskuteras och samordnas med berörda kommu-
ner. Dvs. kommunen måste ta hänsyn till andra kommuner enligt PBL 2 
kap. §2;  
 
”Hänsyn skall tas till förhållandena i angränsande kommuner”.  
 
Däremot gäller slutligen samma princip att en avvägning görs mellan 
olika intressen och de som anses väga tyngst får avgöra huruvida etable-
ringen blir av eller inte. Det är med dessa argument som t.ex. Svenska 
naturskyddsföreningen anser att PBL inte är ett tillräckligt styrinstrument 
när det gäller externa affärsetableringar utan att vissa tillägg eller omar-
betningar av lagen bör ske. 
 
En studie som stödjer detta resonemang är Book och Eskilsson (1996). 
De visar i sin rapport ”Transport, bebyggelse och utvecklingskontroll” på 
att det finns ett tydligt samband mellan utvecklingskontrollen och bebyg-
gelse och transportstrukturen. Lokaliseringen av bostäder och verksamhe-
ter ser olika ut beroende på om det är allmänna eller privata aktörer som 
styr över stadsutvecklingen.  
 
Då det allmänna styr finns det i regel en bättre helhetssyn på staden än 
om privata intressen styr. Med privata intressen sker oftast lokaliseringar 
utifrån rent ekonomiska vinstintressen, oavsett hur etableringen påverkar 
staden i sin helhet. Exempel på detta är anläggande av externa köpcentra 
som påverkar både resmönster och centrumstrukturen i staden. Book och 
Eskilssons studier visar att regleringar är nödvändiga för att man skall 
kunna bibehålla ett traditionellt centrum. Exempel på sådana regleringar 
är förbud mot externa etableringar, styrning av verksamhetsetablering 
m.m. Deras undersökning visar också att städer där privata intressen har 
stort inflytande har ett mer bilorienterat transportsystem än städer som 
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styrs av allmänna intressen. Detta beror bl.a. på bebyggelsens låga densi-
tet, verksamhetsutspridningen och ett utspritt resmönster. Sammantaget 
ger detta sämre förutsättningar för allmänna kommunikationer.78 
 
I den omarbetning av PBL som pågår för närvarande finns i kommitédir-
ketivet en diskussion om att externetableringarna i olika propositioner 
och utredningar lyfts fram som ett problem.  
 
PBL-kommittén anordnade den 12 december 2003 ett seminarium om 
PBL som instrument för att styra etablering och utveckling av externa 
köpcentra. Vi detta seminarium medverkade ett stort antal företrädare för 
de statliga verken, handeln etc. Många av de medverkande menade att 
PBL i sin nuvarande form fungerar bra, medan flera andra menade att det 
behövs förbättringar för att man skall ta hänsyn till alla aspekter. 
 
Det tycks som om detta är en av de springande punkterna när det gäller 
externa affärsetableringar att det är svårt att ta hänsyn till alla de olika 
aspekter som ryms inom problemområdet. Såväl Boverket, Vägverket, 
Naturvårdsverket, Konkurrensverket etc har i olika sammanhang diskute-
rat och framfört synpunkter på externetableringar. Problemet är att ingen 
har förmått att väga samman en ståndpunkt som omfattar alla de olika 
aspekterna på denna typ av etableringar.  
 
Svenska naturskyddsföreningen har i sin rapport om PBL och externhan-
del79 föreslagit ett antal omedelbara insatser samt förslag på sikt till om-
fattande förändringar av PBL. Detta för att tydligare styra utvecklingen 
mot en hållbar planering. Bland de förslag som märks bland de omedelba-
ra insatserna finns följande: 
 
- Externhandel blir tillståndspliktig enligt miljöbalken. För att få bygga 

eller bygga ut handel över 1 500 kvm BTA måste man ansöka om till-
stånd från Länsstyrelsen. 

- En särskild lag om moratorium för utbyggnad av externhandel som 
stoppar utbyggnad under fem år införs, detta för att ge tid för att ut-
veckla nya regler och regional samordning. 

- Reglerna om miljökonsekvensbeskrivningar i PBL skärps. 
 
Bland förslagen som föreslås i ett andra steg märks bl.a. följande: 
 
- Miljön får högre prioritet i avvägningar mellan enskilda och allmänna 

intressen enligt PBL 1:5 genom att en skrivning om att nyttan av en 
långsiktig hållbar utveckling särskilt skall beaktas skrivs in. 

- Handeln styrs bort från externa lägen. Detaljhandel över 1 500 kvm 
BTA styrs dit huvuddelen av kunderna kan ta sig utan bil. Samtidigt 
gör man det lättare för kommuner som vill skriva in hinder för externa 
etableringar i sina detaljplaner. 
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4.2 Europeiska förhållanden 
Inom EU har samma strukturomvandling av handeln som i Sverige skett, 
dvs. handeln går från att i huvudsak varit etablerade i stadskärnor till att 
slås ihop i större enheter och lokaliseras utanför staden i s.k. externa af-
färscentra. Länder som har haft en tydlig trend av detta är t.ex. Belgien, 
Finland, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.  Dessa länder har 
upplevt problem som minskad tillgång till service i mindre städer samti-
digt som trängselproblem uppstått i andra områden. Även EU-arbetet har 
omfattat dessa frågor80.  
 
En viktig del i EU:s politik är inriktningen mot en hållbar utveckling och 
i princip samtliga EU stater har uppmärksammat de negativa effekterna 
som följer av handelns omstrukturering. De flesta EU länder har någon 
antagen policy på nationell nivå för att styra handelsutvecklingen. Ut-
vecklingen för en hållbar miljö- och trafiksituation samt för en långsiktigt 
hållbar stadsutveckling har gått olika långt inom området men vissa ge-
mensamma teman finns i politiken när det gäller externa affärsetablering-
ar. I huvudsak inriktar sig de flesta regleringar till att: 
 
1. bevara och stärka stadskärnans funktion.  
2. öka utbudet av servicefunktioner i städer och stadsdelscentra.  
3. begränsa de negativa effekterna av externa etableringar. 
4. vidmakthålla en balans mellan olika typer av handelsfunktioner i sta-

den. 
5. förnya nedgångna stadsdelar och att vitalisera problemområden. 
6. begränsa bilresandet genom en koncentration av serviceutbudet. 81 

 
Nedan följer korta beskrivningar av hur externa etableringar behandlats i 
övriga nordiska länder samt några andra europeiska länder (Tyskland, 
Storbritannien, Frankrike samt Nederländerna). 
 
Norge 
Norge hade fram till 1998 en lagstiftning som liknade den svenska med 
det undantaget att kommunerna inte har planmonopol som i Sverige. 
Istället måste varje kommun söka samförstånd hos statliga myndigheter 
som t.ex. miljövärnsdepartementet. 1998 antog dock Norge ett tillsvidare 
femårigt stopp mot etableringar av externa köpcentra. Förbudet gäller 
köpcentra större än 3 000 kvm och som ligger utanför tätortens kärna. 
Redan innan stoppet hade emellertid miljövärnsdepartementet sagt nej till 
flera sådana etableringar. Syftet bakom stoppet var att värna om stadskär-
norna och tätortscentra, hindra ett ökat bilberoende och att medverka till 
att de som saknar tillgång till bil inte får försämrad service. Resultatet, 
som man sett hittills, av denna reglering är att handeln börjat söka sig in i 
städerna igen.82 Fylkena (den regionala norska myndigheten) har avgrän-
sat lokala centrum och centrum i tätorter och nya principer för lokalise-
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ring av handel har tagits fram. Vartefter regeringen godkänt fylkets nya 
planer har stopplagen mot köpcentra upphävts för fylket ifråga. 83 
 
Danmark 
Danmark hade tidigare en lagstiftning som sade att varje enskild butiks-
etablering som var större än 3 000 kvm endast fick anläggas om den var i 
enlighet med amtets (den danska länsnivån) översiktliga planering. 1996 
lade dock regeringen fram ett förslag som innebar en bättre möjlighet för 
amten att stärka och bevara existerande stadskärnor och för att prioritera 
stadsförnyelse istället för att ta nytt land i anspråk. Ändringen i danska 
Plan- och bygglagen säger uttryckligen att detaljhandel skall lokaliseras 
till stadskärnorna. Nyetableringar i periferin kommer endast att tillåtas för 
handel med skrymmande varor, byggmaterial, vitvaror, möbler etc.  
 
Amten är skyldiga att utarbeta ett noggrant planeringsunderlag som skall 
ligga till grund för den kommunala planeringen av detaljhandeln, det 
skall innehålla avgränsningar för stadskärnan och exakta bestämmelser 
för bl.a. total detaljhandelsyta och maximal butiksyta. Utifrån detta skall 
de kommunala planerna mer detaljerat specificera möjligheterna till ut-
byggnad av detaljhandeln på varje ort, i enlighet med den övergripande 
detaljplanen84. 
 
Det lär finnas ett undantag i bestämmelserna som talar om ”hamnnära” 
och detta har lett till ganska många etableringar, eftersom stora delar av 
Danmark ju faktiskt är hamnnära. 
 
Finland 
I Finland togs 1999 ett beslut i riksdagen om att kommunerna skall ha en 
restriktiv inställning mot externetableringar. Bl.a. skall beslut om butiker 
större än 3 000 kvm föregås av ett obligatoriskt mellankommunalt sam-
råd.85 Bestämmelserna flöt därefter in i den nya markanvändnings- och 
bygglagen som trädde i kraft år 2000.  
 
De nya reglerna innebär att butiker över 2000 kvm skall styras särskilt. 
Inget absolut förbud har införts mot stormarknader men bygglov för en 
stormarknad utanför ett område med centrumfunktion kan endast tillåtas 
om det skrivits in i detaljplanen som ändamål. Stormarknader ska enligt 
den nya lagen styras till centrum med undantag för butiker med 
skrymmande varor86. 
 
Tyskland 
Tyskland har haft en stark lagstiftning om regional och översiktlig plane-
ring där möjligheterna till etablering av externa handelscentra var begrän-
sade. Genom luckor i lagstiftningen har dessa i stor utsträckning lyckats 
etablera sig i alla fall. Detta var en av orsakerna till att regeringen utfär-
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dade planeringsråd om stormarknader 1996. Regleringarna skall ge 
möjlighet att styra över icke-önskvärda etableringar och samtidigt 
underlätta processen för önskvärda etableringar. Regleringarna innebär 
bl.a. att samråd måste ske med kommuner som kan komma att påverkas 
av etableringen. Det krävs yttranden från industri- och handelskammare 
och andra branschorganisationer för beslut. Dessutom bedöms huruvida 
den valda platsen för etableringen överensstämmer med målsättningarna i 
den översiktliga planeringen. Frågor som ställs är huruvida verksam-
hetens omfattning är rimlig i förhållande till befolkningsunderlag med 
hänsyn till en säker varuförsörjning för medborgarna. Dessutom ställs 
frågan om den valda platsen är lämplig med hänsyn till 
befolkningstyngdpunkt och med hänsyn till transportmedel. 
 
I den tyska lagstiftningen ligger tyngdpunkten främst i att säkra en varu-
försörjning i stadskärnor och bostadsområden. Externa handelsetablering-
ar med dagligvaror förbjuds i princip helt och hållet87. 
 
Storbritannien 
Storbritannien har en tydlig politik för stadsmiljö och detaljhandel. Re-
geringens politik har lagts fram i Planning Policy Guidance 1996 (PPG6) 
som är en slags allmänna råd för planering88 . Målen för stadsmiljön är att 
behålla och utveckla liv och livskraft i befintliga stadskärnor och stads-
delscentra och att göra stadskärnor och stadsdelscentra till intressanta 
områden för investeringar framförallt inom detaljhandel, kontor och nö-
jen. Man vill dessutom tillgodose god tillgänglighet till ett brett service-
utbud genom flera olika transportmedel. 
 
Avsikten med lagstiftningen är att regioner och lokala myndigheter skall 
bedriva aktiv planering för att utveckla detaljhandel på lämpliga ställen, i 
stadskärnor, stadsdelar och i stadens utkanter. Omfattande konsekvens-
analyser, sociala, ekonomiska och miljömässiga är obligatoriska. Det är 
också obligatoriskt att redovisa undersökta alternativa lägen som möter 
de krav som redovisats ovan. Konsekvensanalyserna skall omfattas av 
hela influensområdet, som exempel på influensområde nämns en radie på 
ca 80 km. 
 
Frankrike 
I Frankrike regleras och styrs stormarknadsetableringar i regionala fem-
årsplaner som upprättas gemensamt av staten och regionerna. För kom-
mersiell verksamhet över 300 kvm krävs tillstånd från en regional kom-
mitté. Vid etableringar större än 6 000 kvm krävs en offentlig hearing89. 
Trots denna relativt starka styrning har etableringar av externa affärscent-
ra uppfattats som ett problem och som ett hot mot befintliga stadskärnor. 
Precis som i Norge har ett tillfälligt stopp införts medan överväganden i 
frågan görs.  
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Nederländerna 
I Nederländerna drivs den så kallade ABC-principen starkt, en policy som 
infördes redan 1989 främst för att begränsa biltrafiken men även för att 
gynna handelsetablering i centrum och bostadsområden90. ABC-
planeringen bygger på olika tillgänglighet där A-lägen är knutpunkter i 
kommunikationsnätet med mycket god försörjning av kollektivtrafik. C-
läget däremot innebär lägen med god tillgänglighet för bilburna, t.ex. vid 
motorvägsavfarter.  
 
Policyn går ut på att verksamheter som genererar stora befolknings-
strömmar endast tillåts i A-lägen. Verksamheter med i huvudsak gods- 
och varutransporttrafik, lager etc. lokaliseras till C-lägen. Företag delas in 
i klassificering efter vilken verksamhet de bedriver, hur mycket transpor-
ter de kräver och hur många besökare de attraherar. Den nederländska 
regeringen har konstaterat att ABC-modellen varit framgångsrik men att 
vissa problem trots det har uppstått pga. brist på A-lägen. Modellen är 
fortfarande i bruk i Nederländerna men kommer att modifieras inom en 
snar framtid91. 
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5.  Resultat från kartläggning 
 

5.1 Genomförande av enkätstudien  
Utskick 
Inom ramen för detta projekt har en enkät skickats ut till Sveriges alla 
kommuner, 290 st. Enkäten var uppdelad i två delar där en del behandla-
de externa och halvexterna affärsetableringar och en annan del bilfria 
centrumgator, (vilket var ett annat forskningsprojekt för Vägverket).  
 
Enkäten skickades med post i februari 2003 till trafikansvarig på stads-
byggnadskontor eller motsvarande. Till dem som inte svarat inom utsatt 
tid skickades en skriftlig påminnelse och efter det gjordes påminnelser 
per telefon (vissa svar togs även via telefon).  
 
Frågeställningar 
Frågorna i enkäten var indelade i en allmän del som alla kommuner be-
svarade och en del med specifika frågor för de kommuner som har exter-
na eller halvexterna affärsetableringar.  
 
De allmänna frågorna handlade om:  
- Finns halvexterna respektive externa affärsetableringar inom kommu-

nen?  
- Eventuella utbyggnadsplaner och beslut för externa eller halvexterna. 
- Kommunens inställning till externa och halvexterna etableringar av 

olika slag. 
- Om andra kommuners etableringar påverkar egna kommunens beslut. 
- Kommunala och regionala program och samarbete. 
 
De specifika frågorna handlade om: 
- Affärsetableringarnas omfattning: antal, yta, typ av varor, årtal.  
- Kommunens motiv för att tillåta etableringar. 
- Om kommunen gjort före- och efterstudier samt upplevda eller do-

kumenterade effekter. 
- Vilket planinstrument kommunen använt, om externa/halvexterna 

affärsetableringar finns med i översiktsplan eller handelspolicy, opi-
nion. 

 
Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen uppgick efter ett antal påminnelser till 77 % (223 kom-
muner). Svarsfrekvensen är ungefär densamma för stora, mellanstora och 
små kommuner, se tabell 5.1.  
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Tabell 5.1 Svarsfrekvens i olika stora kommuner. 
  Antal 

kommuner 
Antal 

enkätsvar 
Andel (%) 

Små kommuner (<25') 192 146 76% 
Mellanstora kommuner (25-100') 86 69 80% 
Stora kommuner (>100') 12 8 67% 
Total 290 223 77% 
 
 
Enkäten var omfattande och vissa frågor krävde en hel del arbete vilket 
gör att det är förståligt att det finns ett visst bortfall. Om bortfallet kan 
sägas att 11 kommuner lämnat besked om att de inte har möjlighet att 
svara och 12 har vid telefonpåminnelse lämnat besked att de kommer att 
svara. Att de trots allt inte svarat kan bero på att flera personer inom för-
valtningen varit delaktiga och att enkäten därför fastnat någonstans. Övri-
ga har inte lämnat något specifikt besked. 
 
 
5.2 Kartläggning av externa och halv
 externa affärsetableringar 
Hur vanligt är det med externa och halvexterna affärsetableringar i Sveri-
ges kommuner? Vilka eventuella utbyggnadsplaner finns? Detta är några 
av de frågor följande avsnitt försöker besvara. 
 
Antal kommuner med externhandel 
Nästan hälften av kommunerna har externa eller halvexterna handelseta-
bleringar. De flesta kommuner kategoriserar affärsetableringarna som 
halvexterna, se figur 5.1 och Tabell 5.2. Det är 43% av kommunerna som 
uppger att de har halvexterna affärsetableringar och 16% som har externa. 
Några av dessa har både halvexterna och externa. 
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Figur 5.1 Antal och andel kommuner med externa respektive halvexter-

na affärsetableringar (N=217- 220 kommunsvar). 
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Ju större kommun desto vanligare är det med halvexterna eller externa 
etableringar. Samtliga stora kommuner (över 100 000 invånare) har halv-
externa, se tabell 5.2. 
 

Tabell 5.2 Frekvens av etableringar olika stora kommuner. 
 Externa Halvex-

terna 
Andel med 

externa 
Andel med  

halvexterna 
Små kommuner (<25') 11 36 8% 25% 
Mellanstora kommuner (25-100') 21 49 31% 73% 
Stora kommuner (>100') 3 8 38% 100% 
Totalt 35 95 16% 43% 
 
 
Bland de kommuner som angett antal och yta kan man se följande; 
 
- De externa etableringarnas yta per kommun är i medeltal 40 000 kvm 

BTA och som mest 130 000 kvm BTA; 
- De halvexterna etableringarnas yta per kommun är i medeltal 24 000 

kvm BTA och som mest 140 000 kvm BTA; 
- De flesta kommuner har bara en extern etablering eller en halvextern 

etablering, men det finns de som har upp till 5 av varje. 
 
Vad gäller tidsperspektivet kan man konstatera att de s.k. halvexterna 
etableringarna tillkom först, runt 1960, och därefter, på 70-talet,  började 
de externa köpcentren dyka upp. I Gävle etablerades Valbo köpcentrum 
runt 1970, som ett av de allra första stora externa köpcentra i landet, med 
ca 30 000 kvm. Centrat har därefter byggts ut i ytterligare etapper. Andra 
tidiga externa handelsetableringar daterade runt 1970 finns i Göteborg, 
Mölndal, Sundsvall, Täby och Örebro. Exempel på kommuner med tidiga 
halvexterna etableringar, runt 1960, är Norrköping, Täby och Västerås. 

Skillnad halvexterna och externa 
Vad som är halvexternt respektive externt har bedömts av respektive 
kommun i denna undersökning. Det är alltså en subjektiv bedömning ut-
ifrån den allmänna definition som getts i enkäten (se avsnitt 1.5). Flera 
kommuner har vägt in möjligheten att gå och cykla; om man enkelt kan ta 
sig till affärsetableringen till fots eller med cykel samt kanske även med 
kollektiva färdmedel betraktar man det som halvexternt.  
 
Halmstad skriver t.ex. i sina kommentarer att deras halvexterna butiker är 
väl försörjda med både kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelserna 
med området är goda. Tillgängligheten för dessa grupper är ett sätt för 
kommunerna att rättfärdiga en extern affärsetablering, som man då kallar 
halvextern. I Lunds kommunala översiktsplan från 1998 har man gjort 
ställningstagandet att externa köpcentra inte ska tillåtas:  
 
”Externlokaliserad handel som främst riktar sig till bilberoende kunder 
skall inte gess möjlighet till lokalisering inom kommungränsen”92. 

                                                 
92Lunds kommun (1998) 
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Att köpcentrat Nova Lund tillkom under 2002 förklaras av den dåvarande 
ordförande i byggnadsnämnden med att köpcentrat inte är externt efter-
som det går att cykla dit. Dessutom hänvisar han till att översiktsplanen 
inte är juridiskt bindande93. 
 
Externa lägen kan också med tiden bli halvexterna. Ett intressant exempel 
är Helsingborg, vars handelsområden Väla Norra och Väla Södra först 
betraktades som externa handelsområden. I takt med att Helsingborg 
byggts ut, har bebyggelsen dock närmat sig området. Butikerna i området 
är idag närbutiker till ett bostadsområde och man har även fått stadstrafi-
ken till området. Dessa två förändringar gör att man nu betraktar affärs-
etableringen som halvextern. 

Utbyggnad de senaste fem åren  
De senaste 5 åren (1999-2003) har totalt 12 kommuner byggt till eller 
byggt ut en extern etablering, 8 av dessa innehåller icke-skrymmande 
sällanköpsvaror, dvs. ett köpcentrum med butiker med ett utbud liknande 
det i stadskärnan. Under motsvarande tidsperiod har 32 kommuner byggt 
till eller byggt ut halvexterna etableringar. 
 
De senaste externa respektive halvexterna etableringarna har genomförts 
eller kommer att genomföras under 2003. Totalt 20 kommuner har byggt 
eller kommer att bygga ut handel i externt eller halvexternt läge under 
2003. Av dessa 20 är det: 
 
- 16 kommuner som har eller kommer att bygga ny/bygga till en halv-

extern etablering inom kommunen under 2003, 2 av dessa (Trelleborg 
och Karlshamn) har inte haft någon halvextern etablering tidigare.  
Båda dessa etableringar gäller enbart dagligvaruhandel (AG Favör re-
spektive Liedl).  

- 4 kommuner (Göteborg, Södertälje, Åstorp, Örebro) som har eller 
kommer att bygga ny/bygga till en extern etablering inom kommunen 
under 2003. Samtliga har sedan tidigare externa etableringar. 

 
Konkreta utbyggnadsplaner 
Drygt en tredjedel av kommunerna har planer på utbyggnad av halvexter-
na eller externa affärsetableringar inom kommunen de närmsta 3 åren, se 
Figur 5.2. I de flesta fall handlar det om ytterligare utbyggnad, men några 
kommuner planerar sin första externa/halvexterna affärsetablering. Det 
flesta kommuner anger att läget där de planerar affärsetableringen är 
halvexternt.  

                                                 
93 Mattson (2003) 
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Figur 5.2 Kommuner som har respektive planerar utbyggnad eller yt-
terligare utbyggnad (N=217-220 kommuner). 

 
Av de tolv kommuner som planerar utbyggnad och som inte har centra 
idag planerar fyra för etableringar i externa lägen (Grums kommun, Osby 
kommun, Sala kommun och Sundbybergs kommun) och resterande åtta i 
halvexterna.  
 
 
Vilka kommuner har externa/halvexterna 
affärsetableringar? 
Vad karaktäriserar de kommuner som har externa eller halvexterna af-
färsetableringar? Nedan har ett eventuellt samband med kommunstorlek, 
biltäthet och förekomst av handelspolicy analyserats.  
 
Kommunstorlek 
Kommunstorleken spelar en avgörande roll för om man har externa eller 
halvexterna etableringar. Som framgick av Tabell 5.2 är det vanligare ju 
större kommunen är; alla stora kommuner över 100 000 invånare har 
halvexterna etableringar. Detta kan bero på att man i en stor kommun har 
ett större underlag för handeln, men eftersom dessa typer av etableringar 
ofta har ett stort omland är inte en mindre kommun begränsad till den 
egna kommunens köpkraft.  
 
Biltillgänglighet 
Ett argument som vi funnit i några kommuner, företrädesvis de större 
kommunerna, är att de externa affärsetableringarna ses som ett komple-
ment till centrumhandeln, framförallt när det gäller biltillgänglighet. De 
kommuner som har externa eller halvexterna etableringar har även i högre 
grad än andra satsat på bilfria gator i centrum. Det är 68% av de kommu-
ner som har externa/halvexterna affärsetableringar som även har satsat på 
gågator i centrum, medan motsvarande andel för övriga kommuner är 
26%. Sambandet kan dock bero på att det ofta är större kommuner som 
satsat på gågator. 
 



37 

Biltäthet 
En resvaneundersökning i Uppsala visar att bilinnehavet har stor betydel-
se för hur långt bort man gör sina inköp. Av personer utan tillgång till bil 
gör 90% sina dagligvaruinköp inom 2 km. Motsvarande siffra för perso-
ner med bil är nästan 10 km94. Man skulle därför kunna tänka sig att det 
fanns en koppling till bilinnehavet i en kommun och förekomsten av ex-
tern handel. En analys av biltätheten i kommunerna visar dock att det inte 
finns något klart samband. 
 
Program och policies 
En stor andel av kommunerna har arbetat med strategiska trafikplaner 
motsvarande MaTs-program och liknande. Det finns dock inget samband 
mellan om man har ett sådant program och förekomsten av externa eller 
halvexterna affärsetableringar. Däremot finns det en klar skillnad när det 
gäller handelspolicy95. Det är betydligt vanligare att kommuner med halv-
externa och externa affärsetableringar har en antagen handelspolicy än 
kommuner som inte har denna typ av etableringar, se Figur 5.3.  
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Figur 5.3 Samband mellan handelspolicy och förekomst av exter-

na/halvexterna affärsetableringar. N=170-173 kommuner. 
 
Detta samband tyder på att diskussionen kring externa/halvexterna affärs-
etableringar i kommunen har lett till att man sett det nödvändigt att ta 
fram en handelspolicy. Som framgår av avsnittet Kommunal politik och 
handelspolicy på sidan 42 där exempel på handelspolicys redovisas är det 
vanligt att man behandlar var eventuella externa köpcentra får etableras. 
Upp till 90 % av de kommuner som har externa/halvexterna etableringar 
                                                 
94 Uppsala stad (2002) 
95 Innehållet i en handelspolicy varierar men vanligt är att den anger riktlinjer för om 

externhandel är tillåten, var eventuell externhandel får etableras, samt eventuella åt-
gärder för att stärka centrumhandel. Studier av nuläget avseende omsättning i cent-
rum kontra i externa centra förkommer jämfört och jämförelser av köptrohetsindex 
är också relativt vanligt.   
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behandlar denna fråga i handelspolicyn. Motsvarande andel för de som 
inte har externa är ca 70 %. 
 
Sammanfattning 
- Hälften av kommunerna har halvexterna och/eller externa affärseta-

bleringar, 43% har halvexterna och 16% har externa. 
- Externa och halvexterna affärsetableringar är vanligast i stora kom-

muner. 
- Drygt en tredjedel av kommunerna har planer på utbyggnad av exter-

na eller halvexterna inom 3 år, planer på ytterligare utbyggnad av 
halvexterna är vanligast.  

 
 
5.3 Butiks- och varutyper i externa 
 och halvexterna lägen 
Vad är det då som säljs i externa och halvexterna lägen? Är det någon 
skillnad på vilken typ av butiker som tillåts etablera sig i olika lägen?  
 
I Figur 5.4 visas de kombinationer av butikskategorier som kommunerna 
har i externa respektive halvexterna lägen. Uppdelning har gjorts i fyra 
olika butikskategorier: 
 
- dagligvarubutiker (ICA, Kvantum etc.), 
- skrymmande varor (typ möbler, byggvaruhus etc.), 
- köpcentrum (icke-skrymmande sällanköpsvaror, typ butiker med klä-

der etc. med liknande utbud som i stadskärnan), 
- stormarknad (varuhussortiment, dvs. dagligvaror med stort inslag av 

sällanköpsvaror som kläder, byggmaterial m.m., typ Coop Forum, 
Maxi, Göfab, Willys, Spar Inn). 
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Figur 5.4 Butikskategorier i externa respektive halvexterna etablering-

ar (N=12-35 kommuner respektive 37-95). 

Som framgår av figuren är det mycket vanligt att kommunerna har både 
dagligvarubutik, köpcentrum och skrymmande varor-butiker i de exter-
na/halvexterna lägena. Stormarknader/varuhus är särskilt vanligt i de 
halvexterna lägena. I övrigt är det inga större skillnader mellan vilka bu-
tiker som finns i halvexterna och externa lägen. 
 
I Figur 5.5 visas hur vanligt förekommande dagligvarubutiker, skrymmande 
varor-butiker, köpcentrum resp. stormarknader i externt/halvexternt läge 
är i de kommuner som har externa/halvexterna etableringar.   
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Figur 5.5 Andel av kommunerna med externa/halvexterna etableringar 

som har dagligvarubutiker, skrymmande varor-butiker, köp-
centrum resp. stormarknader i externt/halvexternt läge 
(N=37-95 kommuner). 
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Figur 5.5 visar att nästan alla kommuner som har en extern/halvextern 
etableringar har en dagligvarubutik i externt/halvexternt läge. Det fram-
går även att över hälften av kommunerna med externa eller halvexterna 
etableringar har ett köpcentrum med sällanköpshandel motsvarande cent-
rums. Mot bakgrund av att ungefär 43% av kommunerna har en extern 
eller halvextern etablering motsvarar denna andel att minst en femtedel av 
Sveriges kommuner har externhandel med köpcentrum motsvarande den 
sällanköpshandel som finns i centrum.  
 
 
Sammanfattning 
- Stormarknader/varuhus är särskilt vanligt i halvexterna lägen, annars 

är det inga större skillnader på vilken typ av handel som förekommer. 
- Vanligaste typen av såväl extern som halvextern handel är en kombi-

nation av dagligvaror, sällanköpshandel typ kläder och skrymmande 
varor. 

- Sällanköpshandel typ kläder finns i över hälften, dagligvaror finns i 
ungefär 90%,  av de externa och halvexterna etableringarna. 

 

5.4 Inställning till externa och 
 halvexterna etableringar 
Diskuterat externa/halvexterna? 
Ungefär hälften av kommunerna har haft en diskussion kring frågan om 
externa och halvexterna affärsetableringar de senaste fem åren (se Figur 
5.6). Dessa kommuner har därför på något sätt tagit ställning till vilken 
typ av handel de vill tillåta i externa respektive halvexterna lägen och i 
vilka lägen de vill tillåta handel över huvudtaget. Frågan har diskuterats i 
klart högre utsträckning bland de kommuner som redan har etableringar 
av något slag.   
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Figur 5.6 Har frågan om externa/halvexterna affärsetableringar disku-

terats i kommunen de senaste 5 åren. N=163, 65, 8 resp. 216. 
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Kommunernas inställning beroende på läge 
och varutyper 
I Figur 5.7 visas en sammanställning av kommunernas inställning till 
olika affärsetableringar. Kommunernas inställning till externa och halvex-
terna affärsetableringar skiljer sig åt bl.a. med avseende på om anlägg-
ningarna kan betraktas som hel- eller halvexterna samt vilka typer av va-
ror det handlar om. Två tydliga drag är att kommunerna är mer positiva 
till halvexterna än helexterna; de är också mer positiva till skrymmande 
varor än till icke-skrymmande varor motsvarande det utbud som finns av 
klädbutiker etc. i centrum. 
 
Av de kommuner som är klart negativa till helexterna affärsetableringar 
har 70% uppgett att de är positiva i stora drag eller klart positiva till halv-
externa av samma typ.  
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Figur 5.7 Inställning till olika typer av affärsetableringar bland kom-

muner som diskuterat frågan de senaste fem åren (N=96-
101 kommuner/svar). 

 
 
Beslut de senaste fem åren 
Nästan 70 % av alla kommuner som diskuterat externa eller halvexterna 
affärsetableringar har under de senaste 5 åren fattat någon typ av beslut. 
De flesta har fattat beslut för en etablering, se Figur 5.8. Beslut för är 
vanligast bland dem som redan tidigare har en etablering.  Mycket få 
kommuner har fattat beslut emot. 
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Figur 5.8 Beslut i frågan om externa eller halvexterna affärsetablering-

ar. N=83, 30 resp. 113 kommunsvar. 
 
I bilaga 1 ges exempel på beslut för och emot olika affärsetableringar som 
kommunerna fattat de senaste åren. Exempel på kommuner som beslutat 
både för och emot är Gällivare, Göteborg, Kalmar, Karlshamn, Norrkö-
ping, Olofström, Söderhamn, Varberg. I följande avsnitt presenteras 
kommunernas motiv och särskilt två av de som inte tidigare haft affärs-
etableringar externa/halvexterna lägen. 
 
Kommunal politik och handelspolicy 
Kommunen har möjlighet att påverka handelns utveckling genom de di-
rektiv som ges i översiktplaner och detaljplaner. Kommunen kan i detalj-
planer styra om det ska vara möjligt att bedriva handel inom området 
samt även reglera vilken typ av handel som får förekomma. Översiktspla-
nen är visserligen ej bindande, men har en viktig uppgift som vägledande 
instrument vid upprättande av detaljplaner som är bindande. De ställ-
ningstaganden/mål som fastställs i en översiktsplan är långsiktiga och bör 
vara angivna så att de inte riskera att bli inaktuella. En handelspolicy kan 
vara, eller kanske snarare bör vara, ett viktigt underlag till den översiktli-
ga planeringen i kommunen. Kommunernas möjligheter att påverka han-
delsutvecklingen har även uppmärksammats i den pågående utredningen 
om utveckling av Plan- och bygglagen (PBL).  
 
Som nämnts tidigare är det framförallt kommuner som redan har affärs-
etableringar i externa lägen som har en handelspolicy. Det är troligt att 
policyn i flera fall kommit till som en effekt av genomförandet av en ut-
byggnad i externt läge. Mindre än 30 % av kommunerna behandlar frågan 
om externa handelsetableringar i handelspolicy eller översiktplan eller 
liknande. Det saknas alltså i många fall ett övergripande ställningstagande 
i denna fråga.  
 
Totalt är det endast 26 kommuner som har en handelspolicy, vilket kan 
betraktas som få. Falun, Västerås, Halmstad, Trollhättan och Gävle är 
exempel på några av de kommuner som i sin handelspolicy eller över-
siktsplan har satt upp mål, eller gjort ett ställningstagande, kring extern-
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handel. Gemensamt för samtliga är att de redan har externa eller halvex-
terna affärsetableringar. 
 
Falun betonar vikten av tillgänglighet för alla färdmedel i sin handelspo-
licy. Det står bl.a. att handelsområden ska lokaliseras och utformas så att 
de är attraktiva att besöka utan bil samt att man ska eftersträva lägen som 
även innebär ett lågt biltrafikarbete för bilburna kunder: 
 
Falun kommun är ett exempel, där har man år 2002 kompletterat en handelspolicy från 
1997 med en handelsstrategi med syfte att ge underlag för kommunens ställningstagan-
de till externa handelsetableringar96. I denna står bl.a. att handelsområden ska lokalise-
ras och utformas så att de är attraktiva att besöka utan bil samt att man ska eftersträva 
lägen som även innebär ett lågt biltrafikarbete för bilburna kunder.  
 
Falun kommun har idag handelsområden i externa lägen och planerar för ytterligare 
utbyggnad i både externa och halvexterna lägen inom de närmaste tre åren, bl.a. finns 
planer för dagligvarukedjan Liedl. Man anger i enkäten att man är klart positiv resp. 
positiv i stora drag till handel med dagligvaror resp. med skrymmande varor i halvexter-
na lägen. I sin strategi skriver de att: Dagligvaruhandel skall lokaliseras i anslutning till 
bostadsområden. Handel med icke-skrymmande varor kan ske i såväl halvexterna som 
externa lägen, men det ska ske efter noggrann prövning av handelsyta och i första hand 
vara handel som kompletterar centrumhandeln. För handel med skrymmande varor kan 
etablering ske friare och det finns flera lämpliga områden. 
 
 
Halmstad kommun har i den gällande översiktsplanen tagit upp miljö- 
och trafikpåverkan. Man skriver bl.a. att externa handelsetableringar en-
dast bör ske” .. om det kan påvisas att det ej har någon avgörande nega-
tiv påverkan på lokala centra och city eller medför betydande miljöstör-
ningar eller kommunala följdinvesteringar”.  
  
Halmstad kommun, har ett stort halvexternt handelsområde beläget vid E6:an (Euro-
stop) och är i stora drag positiva till halvexterna handelsetableringar. I den gällande 
översiktplanen har kommunen tagit upp frågan om externhandel: Lokalisering av större 
enheter för dagligvaruhandel får ej ske så att det medför utslagning av väsentlig bo-
stadsnära handel eller så att tillgängligheten för hushåll utan bil påtagligt minskar. 
Eventuella externa handelsetableringar skall lokaliseras i god anslutning till det över-
gripande vägnätet och bör endast ske om det kan påvisas att det ej har någon avgörande 
negativ påverkan på lokala centra och city eller medför betydande miljöstörningar eller 
kommunala följdinvesteringar97. Kommunen avser att vidareutveckla målen genom att 
utarbeta en policy för externa affärsetableringar.  
 
 
Trollhättans kommun har betonat fördelen för det halvexterna köpcentrats 
transportläge:  
 
Trollhättans kommun betonar i samrådsförslaget till ny översiktsplan 2003 att det 
halvexterna handelsområdet Överby är ett starkt komplement till centrum. Kommunen 
menar att köpcentrumet har ett bra transportläge avseende både kollektivtrafik, GC-
trafik och biltrafik. Kommunen är tveksam till handel med icke-skrymmande sällan-
köpsvaror i externa/halvexterna lägen, men är positiv till, och har även planer på, en 
fortsatt utveckling av handel med skrymmande sällanköpsvaror i halvexternt läge. 
 

                                                 
96 Falun kommun (2002) 
97 Halmstad kommun (2000) 
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I Gävle och Västerås behandlar man bl.a. vilken typ av varor som får fö-
rekomma. Bl.a. säger man att det bör undvika respektive vara mycket 
restriktiva för s.k. urvalsvaror som motsvarar det utbud som finns i cent-
rum i externa lägen. Eskilstuna vill uppmuntra lågpris- och volymhandeln 
i externa lägen; 
 
Gävle kommun, som har ett av de första stora externa köpcentrumen inom sin kommun, 
har i sin handelspolicy98 skrivit om externhandel att: 
 
”Kommunen bör utnyttja de möjligheter som finns att undvika att ett sådant utbud som 
är unikt och har en given funktion i stadskärnan etableras i externa köpcentra”. Vidare 
att: ”Det ska finna en beredskap för utveckling av tung och skrymmande sällanköpshan-
del i externa lägen..” 
 
Västerås stad har i sin handelspolicy99 sagt att ytterligare handel i befintliga stormark-
nadsområden i externt läge är välkommet, men för handel med ”urvalsvaror”, särskilt 
kläder och skor, samt för ny handel med dagligvaror gäller stark restriktivitet. Stadens 
formella verktyg för att undvika försäljning av urvalsvaror utanför City är att endast 
tillåta handel med ”skrymmande varor” i externa lägen. De externa lägena ska erbjuda 
en annan profil än cityhandeln; bl.a. anser man att rationell lågpris- och volymhandel 
hör hemma i externa handelsområden. Detta menar man är självreglerande och inte 
kräver någon inblandning från kommunen. Ett undantag är dock de stora klädeskedjorna 
som gärna vill lokaliseras såväl i City som externt.  
 
Alla etableringsfrågor bereds av en samverkansgrupp med representanter från tre delar 
av kommunens förvaltning (näringslivschef, fastighetskontor, stadsbyggnadskontor). 
Principiellt viktiga handelsfrågor prövas mot handelspolicyn av kommunstyrelsen. 
Kommunen har enligt enkäten idag handel i halvexternt läge och har planer på utbygg-
nad i halvexternt läge. 
 
Eskilstuna kommun har i sin handelspolicy angivit följande riktlinjer för externa han-
delsetableringar:  
”Kommunen skall genom fysisk planering och andra åtgärder skapa förutsättningar för 
en balanserad utveckling av tre externhandelslägen - Skiftinge, Flackersta och Folkesta 
och därvid prioritera volym- och lågprishandel samt service till närboende. Större utök-
ning av handelsytor för livsmedel bör undvikas”. Det är dock en ganska omfattande 
utbyggnad man tillåter i övrigt: 30 000 resp. 40 000 kvm till på två av områdena. 
 
 
Reservat i översiktsplan 
Det är 26 % av kommunerna (57 st) som i översiktsplanen har reservat 
för handel i halvexterna eller externa lägen. Det är i huvudsak de som 
redan har externa/halvexterna handelsetableringar som även har reservat i 
översiktsplanen.  
 
 
Sammanfattning 
- Hälften av kommunerna har diskuterat externa eller halvexterna af-

färsetableringar de senaste fem åren. 
- Av dessa har drygt 50 % fattat beslut för en extern eller halvextern 

etablering, 10 % emot och knappt 10% både för och emot.  

                                                 
98 Gävle kommun (2002) 
99 Västerås Stad (2002) 
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- Kommunerna är generellt mer positiva till halvexterna affärsetable-
ringar än externa. 

- 20 % respektive17 % av kommunerna är klart positiva till dagligvaror 
respektive sällanköpshandel typ kläder i halvexterna lägen, vilket är 
en dubbelt så stor andel jämfört med för externa lägen. 

- Mest positiva är kommunerna till skrymmande varor typ möbler i 
halvexterna lägen. 

- Mindre än 30 % av kommunerna behandlar externa eller halvexterna 
affärsetableringar i översiktsplan, handelspolicy eller motsvarande 
övergripande program. 

 
 
 

5.5 Motiv till etableringar 
Kommunernas motiv  
Det har skett en dramatisk utveckling av antalet externa/halvexterna han-
delsetableringar. En genomgång från 1974 av 14 tätorters inställning till 
externa affärsetableringar visade att flertalet kommuner aktivt verkat för 
att förhindra externa varuhus (stormarknader)100. Tio uppgav sig vara 
direkt negativa, men samtliga har enligt vår undersökning idag extern-
handel och flera dessutom en ganska omfattande sådan. Vad är det som 
har motiverat denna utveckling? 
 
Det motiv som flest kommuner har angett för utbyggnad av såväl externa 
som halvexterna är önskemål från näringsidkare och fastighetsägare, se 
Figur 5.9. Det är de som drivit på. Men kommunen har samtidigt ansett 
att det varit motiverat ur ekonomisk synpunkt. 
 
Som framgår av Figur 5.9 är andra viktiga motiv främst ekonomiska: öka 
tillgängligheten till handel, ta upp konkurrensen mot andra etableringar, 
öka prispressen inom kommunen och motverka utflöde av köpkraft från 
kommunen. Några få har angett som motiv för halvexterna att förbättra 
miljön och trafiksäkerheten, bl.a. genom att minska antalet/längden på 
inköpsresor med bil. 
 
Under andra motiv har en kommun svarat att det redan fanns en detalj-
plan som tillät etableringen, två kommuner har angett som motiv att 
minska bilresandet vid inköp med den halvexterna etableringen. 
 
Drygt hälften av de kommuner som planerar utbyggnad eller ytterligare etapper 
har angett att närliggande kommuners externa/halvexterna affärsetable-
ringar påverkar dem mycket eller ganska mycket. Hälften av dessa har ett 
dagligvaruindex under 95 och ytterligare några har ett sällanköpsindex 
under 95. Det kan alltså även här vara ett slag i kampen om köpkraften 
gentemot angränsande kommun. 
 

                                                 
100 Transportforskningsdelegationen (1974) 
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Figur 5.9 Kommunernas motiv för halvexterna respektive externa han-

delsetableringar. Flera alternativ kan anges. N (externa)=24 
kommuner, N (halvexterna)=64 kommuner. 

 
 
En analys av de kommuner som fattat beslut om att bygga sin första ex-
terna/halvexterna affärsetablering visar att gemensamt för dessa är att de 
är små och har ett köptrohetsindex under 100 för sällanköpsvaror. Es-
sunga och Grums är exempel på kommuner med mycket låga index. Syf-
tet kan alltså vara att behålla köpkraften inom kommunen, vilket bekräf-
tas vid en intervju med en av kommunerna, Arvika; 
 
Arvika: Har konkreta planer på en halvextern etablering med Livsmedel (Lidl). Hu-
vudmotiven är att behålla köpkraft inom kommunen och hindra utflödet som idag sker 
till Karlstad kommun. Önskemål finns även att dra till sig köpkraft från mindre närlig-
gande kommuner och från Norge, något som även de andra små kommunerna försöker 
göra. Någon strategi eller gemensam politik för detta finns inte utan som man säger från 
Arvika ”alla försöker se om sitt eget hus”. Några särskilda förstudier har inte gjorts 
däremot har man gjort en del ombyggnader för att öka kapaciteten i trafiknätet kring 
etableringen. De mätningar som görs är trafikflöden, både innan etableringen och efter. 
Näringsidkarna i centrum har idag delade åsikter om planerna på en halvextern livsme-
delsbutik, vissa hoppas att den köpkraft som kommer till Lidl även skall bege sig in till 
centrum och därmed kommer centrum att gynnas, andra är oroliga för minskat underlag 
och problem som följer med det.  
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Påverkan från andra kommuners externhandel 
Nästan samtliga kommuner (95 %) har svarat att det finns halvexterna 
eller externa etableringar inom 10 mils avstånd från kommungränsen och 
drygt hälften har minst en inom 5 mil.  
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Figur 5.10 Antal kommuner med externa respektive halvexterna etable-

ringar inom 5 respektive 10 mil i närliggande kommuner. 

 
Majoriteten av kommunerna, 64 %, anser att etableringar i närliggande 
kommuner påverkar handeln i deras kommun mycket eller ganska myck-
et, se Figur 5.11. Av dessa har 84 kommuner etableringar själva.  
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Figur 5.11 I vilken grad kommunerna anser att extern/halvextern handel 

i närliggande kommuner påverkar handeln i den egna kom-
munen. N=202 kommuner. 

 
Mindre kommuner (<25 000 inv.) anser i högre utsträckning än andra 
kommuner att handeln inom deras kommun påverkas. Detta beror för-
modligen på att de själva inte har någon externhandel; en relativt liten 
andel av de små kommunerna har externhandel. Hela 70 % av de kom-
muner som inte har någon egen externhandel menar att de påverkas, me-
dan motsvarande andel för de som har egen är 40 %. 
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Sammanfattning 
- Önskemål från näringsidkare och fastighetsägare är det viktigaste 

motivet för utbyggnad av externa och halvexterna affärsetableringar. 
Därefter kommer ekonomiska motiv såsom öka prispressen, ta upp 
konkurrensen med närliggande kommuner och motverka utflöde av 
köpkraft. 

- 64 % av kommunerna anser att de påverkas mycket eller ganska 
mycket av handeln i närliggande kommuner. 

 
 

5.6 Effekter  
Det finns, både i Sverige och inom EU, en debatt där man framför farhå-
gor om att etablering av externa köpcentra motverkar målen om en håll-
bar utveckling. Det beskrivs bl.a. i miljömålspropositionen101. De risker 
man ser är utslagning av befintlig handel i centrum och i bostadsområden, 
ökad biltrafik till följd av ändrade inköpsvanor, sämre tillgänglighet till 
handel för de som inte har bil som följd av utslagning av bostadsnära 
handel. Att externa köpcentra bör prövas enligt miljöbalken - se t.ex. lo-
kaliseringsprincipen och försiktighetsprincipen – bör det därför inte råda 
någon tvekan om. 2 kap 1-4 § i plan- och bygglagen (PBL) om att beakta 
allmänna intressen vid lokalisering av bebyggelse är också tillämplig. Av 
särskilt intresse är § 4 om att anordna en rimlig grad av samhälls- och 
kommersiell service till alla. 
 
Boverket hänvisar i ett yttrande över länsstyrelsens beslut mot externhan-
del i Östersund bl.a. till 1 kap. 5 § i PBL om att kommunen skall beakta 
enskilda och allmänna intressen102. De skriver bl.a. att: ”För att det skall 
vara möjligt att väga intressena mot varandra måste de definieras och 
beskrivas och konsekvenserna utredas och analyseras”.  
 
Externa etableringar bör konsekvensbeskrivas med avseende på bl.a.: 
 
- Konsekvenser för handeln i kommunens centrum och bostadsområden 

samt i närliggande kommuner 
- Konsekvenser för trafiken: förändrat trafikarbete, ändrade vanor för 

inköpsresor m.m., påverkan på utsläpp, energianvändning och trafik-
säkerhet 

- Konsekvenser för tillgängligheten, dvs. sociala och jämställdhets-
aspekter 

- Påverkan på bebyggelsestrukturen 
- Påverkan på markanvändning 
- Samt konsekvenser för kultur, natur och estetik. 
 
Trots att debatten och farhågorna om externa köpcentra pågått en längre 
tid är det enligt vår kartläggning dock ganska få kommuner som har gjort 
miljökonsekvensbeskrivningar eller följt upp effekten genom före- och 
efterstudier av affärsetableringarna.  

                                                 
101 Proposition 2000/01:130 
102 Miljödepartementet (2002) 
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Figur 5.12 Kommuner som uppgett att de gjort före- respektive efterstu-

dier i samband med extern/halvextern affärsetablering. 

 
Som framgår av figur 5.12 är det endast hälften av kommunerna som 
gjort någon typ av förestudie och ännu färre, endast en femtedel som gjort 
någon typ av efterstudier.  
 
Vilken typ av förestudier respektive efterstudier har kommunerna då 
gjort? Det vanligaste när det gäller förestudier är att man gjort en han-
delsutredning. Därefter att man uppskattat trafikmängderna på vägarna 
som ansluter till köpcentrat. I några fall har man också räknat trafiken 
efter och därmed kunnat se om uppskattningarna stämde eller om trafiken 
blev mer eller mindre omfattande än väntat. Ingen av kommunerna har 
gjort någon uppföljning av hur den halvexterna eller externa affärsetable-
ringen påverkat trafikarbetet eller resvanorna i tätorten/kommunen. Det 
enda man har en uppfattning om är huruvida det blivit mer trafik än vän-
tat. Flera kommuner har på frågan om det blev några oväntade effekter 
svarat att det blev mer trafik än beräknat. På flera håll antyds också att det 
förekommer trafikstockningar.  
 
Genomförda studier 
Växjö, Gävle och Halmstad har bifogat de studier som de gjort i samband 
med externa etableringar. Nedan redovisas översiktligt innehåll och resul-
tat i dessa studier. 

Växjö 
Växjö kommun har bifogat två konsekvensbeskrivningar. Den första från 
1997103 behandlar kommersiella effekter på befintlig detaljhandel vid 
ytterligare etablering i externhandelsområdena Samarkand och/eller Tele-
borg. Studien är en ren handelsstudie och slutsatserna är att effekterna är 
positiva genom att det blir ett totalt inflöde till kommunen av köpkraft 
(tar 3 % från övriga kommuner och 5 % från centrum) och en ökad sys-
selsättning inom kommunens detaljhandel.  
 

                                                 
103 Nordplan AB (1997) 
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I den andra studien från 1999104 behandlas miljöeffekter vid utökad eta-
blering av sällanköpshandel inom Samarkandsområdet. Den innehåller 
beräkningar av trafik, utsläpp och buller med ny etablering. Nordplan 
som genomfört studien tar även med en förväntad förändring av inköps-
vanorna. Detta resulterar i att utredarna bedömer att fordonstrafiken 
kommer att minska genom effektivare inköpsresor. Inköpsresorna beräk-
nas minska med drygt 3 %, förändringen av fordonsarbetet (mil/år) be-
räknas minska med -0,3 %, utsläppen av koldioxid med -0,3 % och ut-
släppen av NOx med 0,1 %. Minskningarna i trafikarbete förklaras bero 
på att även om det blir ett längre resavstånd kommer detta mer än väl att 
kompenseras av att man handlar mer vid varje inköpstillfälle. Antagandet 
att man handlar mer vid varje inköpstillfälle förmodas bero på att sällan-
köpsvaruhandeln utökas och därmed får ett större utbud.  

Gävle 
Gävle har bifogat två konsekvensbeskrivningar som berör området Södra 
Hemlingby, beläget i tätortens utkant. Den första studien beskriver kon-
sekvenserna för handel avseende tre olika typer av etableringar: etable-
ring av livsmedel, ”tung” fackhandel respektive ”lätt” fackhandel i Södra 
Hemlingby105. Den andra studien behandlar etablering av livsmedel 
(MAXI ICA m.m.) i Södra Hemlingby och jämför med Maxi ICA i Al-
derholmen. Studien består dels av en transportutredning utförd av 
Nordplan, dels av en trafik- och miljökonsekvensanalys utförd av Tek-
niska kontoret106. Nordplan har i sina beräkningar utgått från ett program 
(marknadsmodellen TYSK) som ger omfördelning av inköpsströmmar 
och försäljningsvolymer.  Tekniska kontoret har sedan kompletterat den-
na analys och även tagit med resvaneundersökning för Gävlebor 1997 i 
analysen. Tekniska kontoret kommer fram till att det totala biltrafikarbe-
tet ökar med 12 % (och GC-minskar), vilket leder till överbelastning i 
vissa korsningar.  

Halmstad 
Halmstad har bidragit med två konsekvensbeskrivningar. Den första är en 
PM från år 2000107 beträffande trafikalstring till Söndrums företagspark. 
Studien avser en etablering av ICA MAXI i Söndrums företagspark, i 
detta sammanhang planerades nedläggning av MAXI Öster. Beräkningar-
na från år 2000 visade att den genomsnittliga reslängden skulle öka med 
ca 0,8 km/inköpsresa vid en förflyttning av ICA MAXI. Detta skulle mot-
svara en ökning med 0,25% av det totala framtida trafikarbetet på samtli-
ga vägar inom kommunen som trafikeras med minst 1000 f/d. En studie 
gjordes även av HUI 1999 avseende nyetablering av dagligvarubutik, där 
man bl.a. drog slutsatsen att ”ett ökat inflöde av, eller snarare återtagan-
de av kunder, skulle kunna medföra ett minskat trafikarbete” och att 
”..effekterna för de befintliga butikerna inte är av den storlek att de skul-
le skadas i någon större omfattning”108. 
 
                                                 
104 Nordplan AB (1999) 
105 HUI (2000) 
106 Nordplan och Tekniska kontoret i Gävle (2000) 
107 Halmstad Stadsbyggnadskontoret (2000) 
108 Refererat från Halmstads bilaga 3 med kommentarer till enkäten. 
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På stadsbyggnadskontoret i Halmstad konstaterar man idag (2003) att 
effekten blev två nedlagda butiker samtidigt som MAXI Öster inte lades 
ned som planerades.  
 
Den andra Halmstad-studien är en PM från år 2002 beträffande effekter 
av utökad sällanköpshandel i ett halvexternt handelsområde (vid Euro-
stop). Denna PM belyser konsekvenserna av en eventuell utbyggnad med 
en trafikprognos där trafiken på anslutande vägar beräknats109. 

Eskilstuna 
I bilagan till Eskilstuna kommuns rapport Handelspolitik 2000110, som 
innehåller handelspolicyn, har man även gjort en marknadskonsekvens-
analys av effekterna av externa utbyggnader. Ett antal olika scenarier har 
testats där olika externa lägen byggs ut och påverkan på handeln beskrivs. 
Ingen konsekvensbeskrivning av trafiken redovisas i sammanhanget. 
 
 
Upplevda effekter 
Eftersom vi misstänkte att studierna skulle vara bristfälliga kring externa 
köpcentra frågade vi i kartläggningen även efter upplevda effekter. De 
flesta kommuner har haft en känsla för vilken effekt de externa och halv-
externa köpcentren har gett. Dessa redovisas nedan. 

Trafik – tillgänglighet, miljö och trafiksäkerhet 
I Figur 5.13 visas vilka effekter kommunerna upplever att de exter-
na/halvexterna affärsetableringarna har haft på tillgänglighet till handel, 
miljön och trafiksäkerheten i kommunen.  
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Figur 5.13 Upplevda trafikeffekter av externa och halvexterna affärseta-

bleringar.  N=49-53 kommunsvar.  
                                                 
109 Halmstad Stadsbyggnadskontoret (2002) 
110 Eskilstuna Kommun (2000) 
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Som framgår av figuren är det inte oväntat tillgängligheten till handel för 
bilburna kommuninvånare som varit den mest positiva effekten med de 
externa köpcentren. När det gäller tillgängligheten för GC-burna råder 
mer delade meningar, lika många upplever en negativ effekt som en posi-
tiv effekt.  
 
Som framgår av figuren anser de flesta att de externa affärsetableringarna 
inte påverkat miljön eller trafiksäkerheten i kommunen. Detta kan vara 
svårt att bedöma om man inte gjort trafikräkningar eller uppföljande mät-
ningar av luftkvaliteten. Det är också svårt att bedöma hur det hade sett ut 
med en utveckling utan den aktuella etableringen, vilket illustreras av 
Halmstads kommentar: 
 
Halmstad menar att trafikarbetet i kommunen förmodligen ökat pga. den 
halvexterna etableringen Eurostop, men att detta inte är säkert eftersom 
de hade ett relativt stort utflöde före. De menar vidare att om de inte haft 
sina halvexterna etableringar hade förmodligen trafiken och utsläppen i 
centrum varit större, eller så hade konsumenterna åkt till affärscentra i 
närliggande kommuner såsom Väla och Laholm. 

Ekonomi – påverkan på centrumhandel, priser  
Hur upplever man att de externa och halvexterna affärsetableringarna 
påverkat centrumhandeln och priserna?  
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Figur 5.14 Upplevda effekter på centrums attraktivitet och verksamheter 
av externa och halvexterna affärsetableringar. N=41-47. 

 
Som framgår av Figur 5.14 upplever en stor andel att centrum påverkats 
negativt: centrums attraktivitet har minskat, omsättningen för handeln har 
minskat och det har blivit en negativ förändring av utbudet av varor och 
tjänster i centrum. Det enda som betraktas opåverkat av majoriteten är 



53 

omsättningen för övriga verksamheter i centrum såsom caféer och restau-
ranger. När det gäller lägre priser på varor upplever de flesta att det inte 
är någon skillnad, medan en ganska stor andel anser att effekten varit 
positiv.  

Attityder till affärsetableringarna 
Hur uppfattar kommunen att invånarnas respektive näringsidkarna i cent-
rums attityder är till de externa affärsetableringarna? I Figur 5.15 visas 
hur kommunen upplever att attityderna till de externa/halvexterna affärs-
etableringarna är i efterhand. Som framgår av figuren upplever de flesta 
kommunerna att näringsidkarna i centrum är negativa medan besökarna i 
centrum är positiva. 
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Figur 5.15 Hur man upplever attityderna efter etablering av externa och 
halvexterna affärsetableringar.  N=43-45 kommunsvar. 

 
En stor del av kommunerna, 42 %, har angett att de upplever att fler är 
positiva till ombyggnaden idag. Endast en kommun har angett att fler är 
negativa (gäller en halvextern etablering). Bromölla och Åstorp är de 
enda kommuner som undersökt attityderna; resultatet i båda fallen är att 
fler är positiva efter. 

Oväntade effekter 
Det är 17 kommuner som uppgett att utbyggnaden inneburit oväntade 
effekter. Mölndal, Kalmar och Uddevalla säger t.ex. att trafiken har blivit 
större än väntat med trafikstockningar som följd. Vad gäller effekterna av 
en ev. konkurrens råder delade meningar. Flera menar att centrum har 
skärpt sig och att handeln ökat i centrum, t.ex. Linköping och Skövde:   
 
”Centrum har skärpt sig” (Linköping) 
”Handeln har ökat i centrum” (Skövde) 
 
 
Medan Lund och Borlänge är mer negativa: 
 
”Konkurrensen finns inte, det är samma företag/butiker i stadskärnan 
som i de halvexterna etableringarna”. (Lund) 
 
”Mer problem i centrum än väntat” (Borlänge) 
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Analys av köptrohetsindex och omsättning 
En analys av hur omsättning och köptrohetsindex mellan kommunerna 
skiljer sig åt beroende på förekomsten av halvexterna/externa affärseta-
bleringar har gjorts. I figur 5.16 visas andelen kommuner med respektive 
utan externhandel som har ett köptrohetsindex över 100 för dagligvaror, 
dvs. har ett inflöde av köpkraft.  
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Figur 5.16 Andel som har ett köptrohetsindex över 100 för dagligvaror 

år 2000.   
 
Slutsatsen av analysen är att en fjärdedel av dem som inte har externa 
etableringar lockar till sig köpkraft från omkringliggande kommuner me-
dan närmre hälften av de övriga kommunerna gör det. 
 
Tittar man på hur antal butiker har förändrats under de senaste åren har de 
flesta kommunerna haft en minskning, men det är något vanligare att an-
talet butiker minskat i kommuner som har externa affärsetableringar. Alla 
utom 1 av 33111 kommuner som har externa etableringar har haft en 
minskning av antalet dagligvarubutiker mellan år 1993-2000, dvs. 97%. 
Samma förhållande gäller för dem som endast har halvexterna etablering-
ar. Utvecklingen är nästan densamma i kommuner som inte har externa 
etableringar, där har antal butiker minskat i 87 % av fallen. Gemensamt 
för alla kommuner är att det är kommuner med ett fåtal butiker som i hög-
re utsträckning har fått behålla butikerna. 
 
Tittar man på omsättningen för samma period har kommuner med externa 
affärsetableringar ökat sin omsättning i högre grad än övriga, se figur 
5.17. 
 
 

                                                 
111 Egentligen 35 kommuner som har externa etableringar men för två av dessa saknas 

siffror för förändring av omsättning och antal butiker. 
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Figur 5.17 Andel kommuner som ökat omsättningen för handel 1993-

2000. 

 
Det är tydligt att kommuner med externa etableringar ökat sin omsättning 
mest, därefter kommer kommuner med halvexterna etableringar. I kom-
muner som saknar externa etableringar har betydligt färre lyckats öka sin 
omsättning. Eftersom antal butiker har minskat samtidigt som omsätt-
ningen har ökat tyder det på att mindre butiker har lagt ned medan större 
butiker har fått ökad försäljning. 
 
Diskussioner som handlar om att en kommun drar till sig köpkraft från en 
annan när den etablerar ett externt köpcentrum verkar, mot bakgrund av 
de siffror som redovisats i detta avsnitt, stämma. Det är betydligt vanliga-
re att ha ett högt index för dagligvaruhandeln i kommuner som har exter-
na etableringar än i dem som saknar sådana. 
 
 
Sammanfattning 
- Endast hälften av kommunerna har gjort någon typ av förestudier vid 

externa eller halvexterna affärsetableringar och de flesta av dessa be-
handlar enbart handelseffekter.  

- Kommunerna upplever att de externa/halvexterna etableringarna varit 
positivt för tillgängligheten för bilburna kommuninvånare och för läg-
re priser på varor.  

- De flesta kommuner upplever inte att miljön (buller och avgaser) i 
kommunen försämrats som följd av de externa, några upplever att den 
blivit sämre medan några tycker att den förbättrats. 

- De kommuner som har externa eller halvexterna affärsetableringar har 
ökat sin omsättning mest de senaste fem åren. 
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5.7 Planerings- och samråds-
 processen 
Några av de frågor som behandlas i detta avsnitt är: I vilken mån behand-
lar kommunerna externa och halvexterna affärsetableringar i översikts-
planen? Finns det ett regionalt samarbete eller behov av ett sådant? Vilket 
planinstrument har använts vid utbyggnad? Dvs. har man haft en sam-
rådsprocess och har det i så fall funnits någon opinion för eller emot pro-
jektet? 
 
Externa och halvexterna i översiktsplanering 
En samrådsprocess kan börja redan på översiktsplanestadiet. I översikts-
planen anges hur mark- och vattenområden är avsedda att användas och 
hur bebyggelseutvecklingen ska ske. En samrådsprocess utifrån ett unde-
rifrånperspektiv, enligt Agenda 21-tankar, är ett sätt att tidigt föra en dia-
log med allmänheten, de egna kommuninvånarna, kring hur man vill att 
kommunen ska utvecklas långsiktigt. Här finns också plats för mellan-
kommunala och regionala diskussioner. Lokalisering av externa och 
halvexterna affärsetableringar är därför en viktig fråga för Översiktspla-
nen eftersom dessa kan få betydelsefulla verkningar för hela bebyggelse-
strukturen.  
 
Det är dock ganska få kommuner av dem som har externa etableringar 
som uppger att de behandlas i översiktsplanen. Endast 54 av de kommu-
ner som har externa eller halvexterna etableringar, dvs. ungefär hälften, 
behandlar externa eller halvexterna etableringar i någon form av över-
gripande program eller policy.  21 kommuner uppger att frågan behandlas 
i översiktsplan och 14 i fördjupad översiktsplan. De som har handelspoli-
cy behandlar frågan där. 
 
Regionalt samarbete 
En fjärdedel av kommunerna har svarat att det finns ett regionalt samar-
bete kring transporter, typ MaTs-program (miljöanpassat transportsy-
stemprogram) eller liknande. Däremot har de flesta svarat att det inte 
finns någon regional politik eller regionalt samarbete kring externa af-
färsetableringar, se figur 5.17. 
 
Det är 15 kommuner, eller 7 %, som har svarat att det finns en regional 
politik vad gäller externa affärsetableringar; varav hälften (6 st.) svarat att 
det finns en regional politik för och hälften (7 st.) att det finns en regional 
politik mot. Två har svarat att det finns både för och emot, vilket tolkas 
som för en typ och mot andra.  
 
Östersund är en av de kommuner som svarat att det finns en regional poli-
tik emot externa affärsetableringar. Bakgrunden till detta är troligtvis 
Länsstyrelsen i Östersunds beslut att upphäva detaljplanen för ett externt 
handelsområde i Krokoms kommun. I beslutet har länsstyrelsen tagit stöd 
av 12 kap 3 § i plan- och bygglagen som säger att Länsstyrelsen skall 
upphäva kommunens beslut om något förhållande som anges i §1 förelig-
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ger, t.ex. om den mellankommunala samordningen inte skett på ett lämp-
ligt sätt. Orsaken uppges vara att kommunens utredning om vilka effekter 
köpcentrat skulle få anses bristfällig. Planerna saknade utredning av ef-
fekter på andra butiker och på trafikökning, buller och utsläpp. 
 
Kommunen reducerade ytor för livsmedel och sällanköpsvaror och antog 
planen i kommunfullmäktige 2004-02-11. Ett beslut som länsstyrelsen 
2004-02-23 beslöt att inte överpröva enligt 12 kap 2§ PBL. Kommun-
fullmäktiges beslut kan överklagas senast den 11 mars 2004. 
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Figur 5.18 Förekomst av regional politik i frågan om externa affärseta-

bleringar och behov av sådan. 

Behov av regionalt samarbete 
Det är 66 % av alla kommunerna som anser att det finns ett behov av 
ökad regional dialog i frågan om externa affärsetableringar. Det är fram-
förallt de kommuner som inte har någon etablering som vill ha en ökad 
dialog; 98 % av de kommuner som inte har extern eller halvextern handel 
anser att det behövs en ökad regional dialog i frågan. Bland dem som har 
externa etableringar är motsvarande andel endast 59 %.  
 
Planinstrument vid utbyggnad  
Kommunerna kan använda sig av olika planinstrument vid etablering av 
externa och halvexterna handelsområden. Det kan vara att man endast 
behöver söka bygglov, om planen redan tillåter handel, att man gör en 
ändring i LTF- de lokala trafikföreskrifterna, eller att man tar fram en ny 
detaljplan. Det är bara i det senare fallet som det krävs en samrådspro-
cess.  
 
I 82 % av kommunerna har man tagit fram en ny detaljplan för den exter-
na/halvexterna etableringen. I 13 % av fallen har planen rymts inom be-
fintlig detaljplan och det har då räckt med bygglovsförfarande. Hela för-
farandet från samrådets start till att bygget var klart har i kommunerna 
tagit mellan ett och två år. Ett år får betraktas som en relativt snabb pro-
cess. 
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Opinion och överklaganden 
I nästan hälften av fallen, oberoende av vilket planinstrument som an-
vänts, fanns det en opinion inför etableringen. I de flesta fall en negativ 
opinion, i något enstaka fall en enbart positiv opinion och ibland både en 
positiv och negativ opinion. 

 
En tredjedel av kommunerna som genomförde samrådsprocess ansåg att 
processen i hög grad var konstruktiv och ytterligare en tredjedel svarade 
ja, i viss mån. De kommuner där det fanns en opinion anser i högre grad 
än övriga att processen var konstruktiv, vilket är naturligt. 
 
I en fjärdedel av fallen (hos 15 st. kommuner) överklagades detaljpla-
nen/bygglovet för externa eller halvexterna. I två av fallen överklagades 
planerna till regeringen. Det finns ingen skillnad som tyder på att det 
finns fler överklagande för halvexterna än externa. 
 
 
Sammanfattning 
- Endast hälften av kommunerna som har externa eller halvexterna af-

färsetableringar behandlar frågan i översiktsplanen. 
- Regional politik för eller emot externa affärsetableringar saknas enligt 

92 % av kommunerna.  
- 66 % av kommunerna anser att det finns behov av ökad regional dia-

log i frågan. 
- I hälften av samrådsfallen har det förekommit en opinion, för det mes-

ta en negativ sådan. En fjärdedel av fallen har överklagats, varav två 
till regeringen. 
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6. Diskussion  
 
6.1 Slutsatser 
Kartläggningen visar att det finns ett stort antal externa och halvexterna 
affärsetableringar i landets kommuner. Över hälften av kommunerna har 
externa eller halvexterna affärsetableringar. Till det stora antal etable-
ringar som redan finns kommer planer på utbyggnad i ett stort antal 
kommuner. De flesta av dessa utbyggnadsplaner gäller halvexterna eller 
tätortsnära etableringar. 
 
En starkt pådrivande kraft i utvecklingen mot fler etableringar av externa 
centra är önskemålen från näringsidkare och fastighetsägare. Försäljning-
en i dessa etableringar är stor och försäljningen i de allra flesta köpcentra 
ökar snabbare än i städernas citykärnor112. Viktiga motiv för kommuners 
inställning att tillåta etableringar är också att öka prispressen inom kom-
munen och därmed få lägre priser för kommuninvånarna. Ofta anser sig 
kommunerna tvingade att ta upp konkurrensen med externa eller halvex-
terna etableringar i närliggande kommuner för att motverka utflödet av 
köpkraft från den egna kommunen. Svenska naturskyddsföreningen kon-
staterar i en enkel överslagsräkning att vid prisskillnader redovisade av 
Konsumentverket mellan olika inköpsställen lönar sig resor på upp till 30 
mil per månad för en tvåbarnsfamilj113. Kommunen har också ett intresse 
av att öka kommuninvånarnas tillgänglighet till handel. Dessa argument 
till fördel för etableringar visade sig vara vanliga även i litteratur som 
studerats.  
 
Kommunernas allmänna inställning till externa etableringar är dock inte 
alltid enbart positiv bara för att man har externa etableringar. Tvärtom 
redovisar de flesta kommuner en mer negativ inställning än vad verklig-
heten visar i form av de beslut man tagit till förmån för externa etable-
ringar. Det finns emellertid en tydlig skillnad mellan inställningen till 
externa och halvexterna etableringar. Generellt är kommunerna betydligt 
mer positiva till halvexterna etableringar än externa. Man kan anta att det 
beror på att en allmän uppfattning är att tätortsnära etableringar inte skul-
le ge lika stora negativa konsekvenser. Det finns emellertid så gott som 
inga studier gjorda om skillnader i t.ex. trafikmässiga konsekvenser med 
avseende på lokalisering av etableringar i olika bilorienterade lägen. 
 
Det är uppenbart att det finns en klar brist på specifika före- och efterstu-
dier vid etableringar av det här slaget. Konsekvensbedömningar före en 
etablering saknas ofta helt. Konsekvenserna för trafiken är dåligt utredda 
eller inte behandlade alls. Endast i ett fåtal kommuner har man gjort 
andra studier än handelsutredningar eller möjligtvis trafikräkningar. Bris-
ten på efterstudier är om möjligt än mer påtaglig. Mycket få uppföljningar 
har gjorts av hur det blev efter etableringen genomförts. I några kommu-

                                                 
112 Försäljningsstatistik HUI 
113 Elvingson (2001) 
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ner har man förvånat kunnat konstatera att ”det blev mer trafik”. Denna 
kommentar är förvånande med tanke på att forskningsrapporter, som om-
nämns i litteraturstudien och som behandlar de transportmässiga konse-
kvenserna entydigt visar på ett ökat trafikarbete vid denna typ av etable-
ringar. Bland forskningsresultaten finns dock en brist på studier som be-
handlar hur inköpen påverkas och därmed våra resmönster påverkas av 
etableringar i en jämförelse mellan att i dagens bebyggelsestruktur handla 
på externa eller halvexterna etableringar istället för t.ex. i city eller bo-
stadsnära handel. 
 
De hittills undersökta och konstaterade effekterna om ökat trafikarbete 
vid externa affärsetableringar står i stark kontrast till de nationella trafik-
politiska målen om minskat trafikarbete och minskade avgasutsläpp. Det 
står även i kontrast till målen om en bebyggelseplanering som främjar en 
god bebyggd miljö. Att det trots allt fattas beslut för externa affärsetable-
ringar och att dessa verkställs tyder på en bristande samordning mellan 
nationella och lokala målsättningar. I kommunerna väger oftast inte de 
nationella målsättningarna lika tungt som de egna kommunala intressena. 
Bristen på samordning på regional nivå är också tydlig i kartläggningen. 
Det finns ett behov av att samordna och tillvarata nationella och regionala 
intressen i den kommunala planeringen. 
 
Stads- och trafikplanering innebär en ständig avvägning mellan olika in-
tressen, där inte alla kan vara vinnare. Denna avvägning kräver goda un-
derlag så att beslutsfattarna kan bilda sig en uppfattning om å ena sidan 
förväntad nytta av etableringen och å andra sidan de negativa effekter 
som kan uppkomma av samma etablering. Fullständiga beslutsunderlag är 
av avgörande betydelse för att kunna föra en diskussion mellan enskilda 
och allmänna intressen, och därmed fatta välgrundade beslut.  
 
Om vi strävar mot en hållbar utveckling kan inte enbart ekonomiska skäl 
vara avgörande utan hänsyn måste även tas till miljö och sociala aspekter. 
Därför vore det i det närmaste självklart att detta borde vara ett krav vid 
en utveckling av handeln. Det vill säga, ett krav att en konsekvensanalys 
gjordes med hänsyn till både miljö och sociala aspekter och dessutom att 
planeringen skedde på så vis att dessa intressen togs tillvara. Studien har 
gjort det uppenbart att bristen på kunskap om effekterna av etableringarna 
är ett hinder för diskussionen mellan enskilda och allmänna intressen. 
Bristen på kunskap är delvis en följd av bristfälliga konsekvensbeskriv-
ningar av planering och byggande av externa köpcentra. Men främst sak-
nas välgrundade bakgrundskunskaper om olika lagen för etableringarna 
och vilka trafikmässiga konsekvenser man kan förvänta av etableringar 
av det här slaget.  
 
Det saknas också en samlad bild över alla de olika aspekter som en ex-
ternetablering berör: trafik, miljö, stadsplanering, konkurrens, prisbild, 
regional frågor etc. Många gånger pratar man förbi varandra i den debatt 
som ofta förekommer kring dessa etableringar. Att sammanställa all till-
gänglig kunskap, kring alla de olika aspekterna på externhandel, är en 
angelägen uppgift. 
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6.2 Fortsatt arbete 
Slutsatserna från detta FoU-projekt visar tydligt att det finns ett stort be-
hov av ökad kunskap om de trafikmässiga konsekvenserna och miljöef-
fekter som externa etableringar ger. I det fortsatta arbetet bör man därför 
sträva efter att öka kunskapen för att därmed medverka till en utveckling 
mot bättre beslutsunderlag. Det behövs framförallt mer kunskap om res-
mönstret vid inköpsresor och hur det påverkar det totala trafikarbetet då 
resor görs till externa eller halvexterna affärsetableringar eller till andra 
inköpsställen.  
 
En fortsatt FoU-studie bör inriktas på att få mer kunskap om resmönstret 
vid inköpsresor och trafikarbetet beroende på var handeln är belägen: i 
centrum, i halvexternt läge eller i externt läge. Effekter på miljö och till-
gänglighet är andra viktiga aspekter att studera, t.ex. tillgängligheten till 
olika centra för olika färdmedel och grupper i avstånd och restid. Vi har 
från kartläggningen fått en god bild av vilka kommuner och externhan-
delsområden som kan vara intressanta att studera.  
 
Att initiera en bred kunskapssammanställning kring alla de olika aspek-
terna på externhandel för att möjliggöra en sakligare debatt bör också 
vara en mycket angelägen uppgift. 
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Statistik  
 
Försäljningsstatistik HUI 
 
Statistik är hämtad från Konkurrensverkets rapport 2001:4 (den är i sin 
tur producerad och beställd från Delfi Marknadspartner AB) Dessutom 
har vi även beställt ytterligare statistik från Delfi marknadspartner AB, t 
ex siffror för total omsättning för dagligvaruhandeln i kommunerna.  
 
Statistik angående köptrohetsindex är hämtade ifrån HUI (2002) 
 
Statens Institut för KommunikationsAnalys. Hämtad våren 2003 från 
World Wide Web. http://www.sikainstitute.se 
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Bilaga 1.  
Beslut de senaste 5 åren för eller emot 
affärsetableringar i externa eller halvexterna lägen. 
 
Kommun Beslut 
Ale För dagligvaror och byggvaror 
Avesta Emot livsmedelshandel i Bergsnäs 
Bollebygd För Forsa företagscenter 
Bollnäs För en halvextern etabl 
Borlänge För Ica Kvantum Kupolen 
Borås För halvextern etabl 
Eda Beslut för externa+halvexterna etabl 
Ekerö För livsmedelsetablering 
Eksjö Mot vid Nannelundsområdet? (osäker på namnet) 
Eskilstuna Beslut för halvexterna etabl: Svallinge gärde o Skiftinge Centrum 
Falkenberg Beslut för halvextern etabl (livsmedel) 
Falköping För halvextern, Lidl 
Falun Både och. Handeln är under diskussion och slutliga ställningstagan-

den är ej klara. 
Gotland Mot en tysk matvaruaffär 
Grums För extern 
Gällivare För etabl i anslutning till befintlig. Mot etabl i ytterområden för att 

främja centrum 
Gävle För S Hemlingby, Maxi m.fl. 
Göteborg För: IKEA-etablering. Mot: Utredning fortfarande pågår (??) 
Hallsberg För lågpris detaljhandel 
Halmstad För Söndrums företagspark, Skvalyckan vid Eurostop 
Heby För Karlson, halvextern handel 16 000 kvm  
Hudiksvall Beslut för (Ica Kvantum och Prix) 
Hässleholm För Bergendahls och Lidl, halvexterna 
Kalmar För Snurom?? Karlsro. Mot Tyska vägen Andréns 
Karlshamn Beslutat att ta fram detaljplan för extern etabl, ej fattat beslut om 

planen ännu 
Karlskrona För halvexterna etableringar 
Karlstad För halvextern etabl (Välsviken) samt för utbyggnad av halvextern 

etabl (Bergvik) 
Kävlinge Beslut för handelsplats Center Syd 
Landskrona För Outlet handel 
Linköping För sällanköpshandel på Tornby-området 
Norrköping Beslut för halvexterna/externa etabl, beslut mot viss halvextern etabl 
Norrtälje För halvexterna etableringar 
Nässjö För halvextern dagligvaruetablering 
Osby Beslut för etabl (dagligvaror) 
Sala Beslut mot etabl (dagligvaror) 
Skara För halvextern etabl Lidl 
Skellefteå För dagligvaror i halvextern läge 
Skövde För utbyggnad av befintlig halvextern etabl 
Sollefteå Emot Hemköp 
Sundsvall För halvexterna etableringar 
Sunne Beslut emot nyetablering av konsum Värmland butik 
Söderhamn För dagligvaror. Emot dagligvaror 
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Södertälje Beslut för Ica Maxi i Horaberg 
Tomelilla För Bang/Byav 
Tranås För halvextern Lidl 
Trelleborg För dagligvaror  
Trollhättan För skrymmande sällanköpsvaror 
Tyresö För Lidl 
Täby För Arninge expansion 
Uddevalla För utbyggnad av befintligt vid Torp 
Vallentuna För halvextern etablering 
Varberg För halvexternt för daglivaror. Emot extern läge för daglig och icke-

skrymmande sällanköpsvaror 
Värmdö Beslut för externa+halvexterna etabl 
Västervik För halvextern etablering 
Växjö Beslut för etabl 
Åstorp För i Hyllinge och Åstorp 
Östersund Beslut för halvextern etabl i Odenskog 
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Bilaga 2. Före- och efterstudier som kommuner 
genomfört vid externa/halvexterna 
affärsetableringar 
 
Kommun Förestudier Efterstudier 

Borlänge Handel, trafik och parkering   

Bromölla Handelsutredning   

Eskilstuna Konsekvensbeskrivning för handeln och 
miljön. Inga efterstudier 

Falun   Påverkan på omsättningen 

Gävle Se bifogar material   

Göteborg Konnekvtivitet för miljö, trafik, handel, etc. Varje år görs en beskrivning av 
handeln i regionen 

Hallsberg Tillgänglighet (GIS-karta)   

Halmstad Trafikarbetesförändringar Trafikräkningar 

Haninge Ja, men ej angivit vilka   

Helsingborg Ja, men ej angivit vilka   

Hudiksvall Handelsutredning Inga efterstudier 

Kalmar   Trafikmätningar, attitydunder-
sökningar 

Karlshamn Handelspolicyn från 2001   

Karlskrona Miljö, handel och trafikmätningar   

Karlstad "Bergviks köpcentrum - effekter på annan 
handel" 1978 Detaljhandelsutredning 1987 

Kristianstad   Handelsutredning 

Kävlinge Trafikutredning Trafikkonsekvenser 

Landskrona Konsekvenser för övrig handel   

Lidköping Detaljplaneändringar, trafikstudier   

Linköping   Handelsstudie 

Luleå Miljö, handel, tillgänglighet, trafikmätning-
ar av biltrafik 

Trafikräkningar, handelsutred-
ning 

Lund ja, men ej angett vilka ja, men ej angett vilka 

Malmö Handelsutredning   

Mark Handelsutredning   

Mölndal Handelsutredning, MKB, trafiksäkerhet, 
trafikberäkning 

Miljökonsekvens, luft o buller, 
trafikmätning 

Norrköping Trafik, miljön   

Norrtälje Detaljhandelsundersökning Detaljhandelsundersökning 

Olofström Konsekvensbeskrivning handeln   

Skellefteå Trafikanalys, handelsutredning   

Skövde Miljöbeskrivning, MKB   

Söderhamn Konsekvens utred. av externa handelse-
tabl   

Södertälje MKB, Trafikmätning (luft): Coop Forum Miljö, trafik : Coop Forum 

Trollhättan Handelsutredning, konsekvensbeskrivning   

Täby Trafik och handel   

Uddevalla Trafik, centrumhandel Trafik, centrumhandel 

Varberg För miljö, handel och trafiksäkerhet   
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Värnamo   Trafik och buller 

Västerås Planbeskrivning och MKB   

Växjö Handelsstrategi Inga efterstudier 

Örnsköldsvik Om trafik   
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