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Silkeborg kommune har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at 
vurdere konsekvenserne for den eksisterende detailhandel, såfremt der 
etableres henholdsvis en eller to dagligvarebutikker i Virklund. 

Det vurderes endvidere, hvad det vil betyde for de lokale forbrugeres ind-
købsforhold. 

Vurderingerne sker blandt andet på baggrund af detailhandelens nuvæ-
rende kapacitet, sammensætning og beliggenhed i forhold til den forven-
tede udvikling i det markedsmæssige underlag så som befolkningsudvik-
ling, forbrugsudvikling og den fremtidige konkurrencesituation. 

Detailhandelen i markedsområdet 

Projektet ligger i krydset Horsensvej og Mørksøvej i det nuværende indu-
strikvarter i Virklund. Horsensvej er indfaldsvej til Silkeborg bymidte. 

Projektet ligger ca. 4 km fra Silkeborg bymidte. 

Nedenstående figur viser dagligvareudbuddet i det sydlige Silkeborg.  

Figur 1.1 Markedsområdet og konkurrencesituationen i Virklund 
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I Virklund i dag ligger i alt 3 dagligvarebutikker, som primært betjener et 
mindre lokalområde med dagligvarer. I starten af Virklundvej med synlig-
hed fra Horsensvej ligger supermarkedet Spar og en bager i en centerdan-
nelse sammen med et par udvalgsvarebutikker. Spar Supermarkedet ligger 
ca. 700 meter fra projektet, men lukker senest i marts 2019.  
Supermarkedet DagligBrugsen ligger på Virklundvej godt 1 km fra projektet 
uden kontakt med Horsensvej. Lukningen af Spar supermarkedet i Virklund 
ændrer væsentligt ved dagligvareforsyningen i Virklund i fremtiden. 
I Them ligger supermarkedet SuperBrugsen og discountbutikken Rema 
1000 koncentreret i et bydelscenter samt en tankstation med kiosk.  
I markedsområdet i øvrigt ligger et mindre supermarked i Gjessø og i 
Hjøllund. Herudover ligger en række dagligvarespecialbutikker så som oste-
handel, fiskehandel og gårdbutikker i markedsområdet. 
Samlet set vurderes dagligvareomsætningen i markedsområdet at være 
180 mio. kr. i 2017. 
I det sydlige Silkeborg by ligger discountbutikken Rema 1000, supermarke-
det Min Købmand, samt en tankstation og en kiosk. 
I Silkeborg bymidte ligger i alt 5 større dagligvarebutikker. Her ligger vare-
husene Kvickly og Føtex, samt discountbutikkerne Fakta og Netto. Super-
markedet Meny lukkede juni 2018, men bliver erstattet af discountbutikken 
Lidl. 

Forbrug i oplandet 
I det primære opland Virklund bor 3.500 personer, hvilket forventes at 
stige 7 % i perioden 2017 til 2023 til godt 3.700 personer. Det samlede 
dagligvareforbrug var 99 mio. kr. i 2017. Det forventes at stige til 110 mio. 
kr. svarende til en stigning på 11 %. 

I det sekundære opland bor i alt 7.500 personer, hvilket forventes at stige 
til 7.700 personer svarende til en stigning på 2 %. Det samlede dagligvare-
forbrug var 215 mio. kr. i 2017, og forventes at stige 5 % til 225 mio. kr. i 
2023. 
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Konsekvenser ved etablering af dagligvarebutikker i Virklund 

Nedenfor vurderes, hvilke konsekvenser etablering af dagligvarebutikker i 
Virklund vil få på den eksisterende detailhandel i det sydlige Silkeborg. 

Udviklingen i dagligvareomsætningen i markedsområdet beskrives ud fra 
tre scenarier: 

• 0-alternativ – Der etableres ikke dagligvarebutik på Mørksøvej. 
• Alternativ 1 – Der etableres en discountbutik på 1.200 m2 på hjør-

net af Horsensvej og Mørksøvej (Mørksøvej 2). 
• Alternativ 2 – Der etableres en discountbutik på 1.200 m2 på Mørk-

søvej 2 samt den eksisterende DagligBrugsen i Virklund lukker og 
erstattes af et SuperBrugsen supermarked på 1.200 – 2.000 m2 på 
Mørksøvej 1.  

Konsekvenserne for den eksisterende detailhandel er beregnet for 2023. 

Konsekvenserne vurderes ud fra følgende forudsætninger: 

• Der etableres en af de markedsledende discountbutikker 
og supermarkeder i projektet. 

• Der etableres optimale parkerings-, adgangs- og tilkør-
selsforhold til projektet. 

• Kvickly, Søtorvet erstattes af et supermarked eller dis-
countbutik. 

• Spar supermarkedet i Virklund lukker senest i marts 2019 
og erstattes ikke af en ny dagligvarebutik. 

• Der etableres ikke andre større dagligvarebutikker frem til 
2023 i markedsområdet. 

• Befolkningsudviklingen følger den gældende befolknings-
prognose for Silkeborg Kommune. 

• Der regnes i forbindelse med fremskrivningen af det po-
tentielle forbrug med en begrænset mængdemæssig stig-
ning i forbruget pr. person frem til 2023. 

• Handel med dagligvarer via internettet vil ikke udvikle sig i 
et omfang, der betyder en væsentlig reduktion i den om-
sætning, der genereres i den traditionelle dagligvarehan-
del. Det forudsættes, at 3 % af dagligvareforbruget dækkes 
ved nethandel i 2023. 

Metode 

Med udgangspunkt i forbrugsberegningerne og konkurrencesituationen 
for dagligvarer i markedsområdet udarbejdes på grundlag af de forelig-
gende oplysninger samt vurderinger og erfaringer fra lignende analyser 
et indkøbsmønster i 2017. 

I denne model indlæses forbrugsforudsætningerne for 2023 og der fås et 
niveau for en omsætning i 2023. Derefter vurderes ændringerne i detail-
handelsstrukturen og den generelle forventning til forbrugernes indkøbs-
orientering frem til 2023. På denne baggrund fremkommer omsætnin-
gen, såfremt der ikke etableres dagligvarebutikker i Virklund (0-alternati-
vet). 
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Med udgangspunkt i denne beregning foretages vurderinger af, i hvor høj 
grad etableringen af en eller to dagligvarebutikker i Virklund vil påvirke 
dette indkøbsmønster og omsætningen i markedsområdet. 

Der er alene foretaget en egentlig beregning af konsekvenserne for daglig-
varer. 

Udvalgsvareomsætningen vurderes at være meget begrænset i denne type 
dagligvarebutikker. 

Konsekvenser  

Nedenstående beskrives konsekvenserne ved etablering af henholdsvis 
en dagligvarebutik ved Mørksøvej eller etablering af en dagligvarebutik 
samt flytning af et supermarked i Virklund. 

De fremtidige omsætninger i 2023 er et udtryk for et omsætningsniveau 
og skal ikke opfattes som præcise tal. 

Grundet diskretions hensyn er det ikke muligt at vise dagligvareomsætnin-
gerne for de enkelte områder Virklund, Them og den sydlige del af Silke-
borg by. 

 
Tabel 1.1 Forventet udvikling i dagligvareomsætningen i markedsområdet samt Sil-
keborg syd by og Silkeborg bymidte i 2017, samt i 2023 i 0-alternativet, Alternativ 1 
og Alternativ 2   

 
 

   
 

Omsætning 
2017 

Omsætning 
uden projekt 

2023 

0-alternativ 

Omsætning 
med dis-

countbutik 
2023 

Alternativ 1 

Omsætning 
med 2 dag-

ligvarebutik-
ker 2023 

Alternativ 2 

Konsekvens  

Alternativ 1 

i mio. kr. 

Konsekvens  

Alternativ 2 
i mio. kr. 

Projekt - - 43 99 +43 +99 

Markedsområdet *  180 166 144 108 -22 -58 

Silkeborg syd by og bymidte 492 491 472 455 -19 -35 

Silkeborg syd i alt  672 657 659 662 +2 +6 
*Primært og sekundært opland - Virklund, Them, Gjessø, Bryrup 

Tabel 1.1 viser dagligvareomsætningen i markedsområdet i 2017 samt den 
vurderede dagligvareomsætning i Alternativ 1 og Alternativ 2.  

Eksempelvis viser tabel 1.1, at dagligvareomsætningen i markedsområdet 
var 180 mio. kr. i 2017. Hvis der ikke etableres yderligere dagligvarebutik-
ker i Virklund (0-alternativet), forventes dagligvareomsætningen at være 
166 mio. kr. i 2023. 

Hvis der etableres en discountbutik på Mørksøvej (Alternativ 1), forventes 
dagligvareomsætningen at være 144 mio. kr. i 2023. Det vil sige, at konse-
kvensen ved etablering af en discountbutik er et omsætningsfald på 22 
mio. kr. i markedsområdet i alt, svarende til et fald på 13 %. 

Hvis der etableres en discountbutik og et supermarked på Mørksøvej (Al-
ternativ 2), forventes dagligvareomsætningen at være 108 mio. kr. i 2023 i 
markedsområdet. Det vil sige, at konsekvensen ved etablering af Alternativ 
2 er et omsætningsfald på 58 mio. kr., svarende til et fald på 35 % i forhold 
til 0-alternativet. 
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Figur 1.2 viser konsekvenserne for dagligvareomsætningen i mio. kr. i de 
enkelte områder i markedsområdet samt Silkeborg by syd og Silkeborg by-
midte. Figuren viser forskellen i omsætningen i henholdsvis Alternativ 1 og 
Alternativ 2 i forhold til 0-alternativet. 

Figur 1.2 Konsekvenserne for dagligvareomsætningen i Silkeborg ved etablering af 
Alternativ 1 og Alternativ 2 (mio. kr. inkl. moms i 2017-priser) 

 

Heraf ses for eksempel, at projektet i Alternativ 1 forventes at opnå en 
dagligvareomsætning på 42 mio. kr. i 2023, mens de eksisterende daglig-
varebutikker i Virklund forventes at miste 14 mio. kr. i dagligvareomsæt-
ning i forholde til 0-alternativet. 

I Alternativ 2 forventes projektet at opnå en dagligvareomsætning på 99 
mio. kr., mens de eksisterende dagligvarebutikker forventes at miste 32 
mio. kr. i forhold til 0-alternativet. 
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2023 – Uden etablering af dagligvarebutikker i Virklund (0-alternativet) 

Forbrugerne køber generelt dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, 
især hvis det rigtige udbud kan tilbydes lokalt.  

Den generelle strukturudvikling, hvor mindre dagligvarebutikker lukker på 
bekostning af de større dagligvarebutikker, forventes at fortsætte og ud-
fordrer dagligvarebutikkerne også i Silkeborg.  

Ikke mindst de øgede åbningstider med åbent til 22 hver dag og søndags-
åbent hos discountbutikkerne og varehusene vil få betydning for omsæt-
ningen og dermed antallet af mindre dagligvarebutikker og tankstatio-
ners kiosker.  

Lukningen af Spar supermarkedet i Virklund vil forringe dagligvareforsy-
ningen i Virklund væsentligt i 2023, ligesom det vil få væsentlig betydning 
for de øvrige butikker og funktioner i Virklund Centret.  

Som følge af lukningen af Spar forventes DagligBrugsen i Virklund at opnå 
en øget omsætning, men borgerne i Virklund vil i langt højere grad få 
dækket deres dagligvareindkøb især i Silkeborg bymidte samt i mindre 
grad i Them.  

Generelt forventes Silkeborg bymidte at få en øget betydning især på ud-
valgsvarer, men lukningen af varehuset Kvickly og en erstatning i form af 
et mindre supermarked eller discountbutik centralt i bymidten samt kon-
verteringen af supermarkedet Meny til discountbutikken Lidl forventes at 
betyde et fald i dagligvareomsætningen på omkring 5 % i selve Silkeborg 
bymidte i 2023 i forhold til 2017.  

Omvendt forventes dagligvareomsætningen i Them og Silkeborg by syd at 
blive styrket som følge af et svækket dagligvareudbud i Silkeborg bymidte 
kombineret med den generelle struktur udvikling, hvor enkelte mindre 
dagligvarebutikker i markedsområde lukker.  

2023 – Med etablering af en discountbutik (Alternativ 1) 

Etableringen af en discountbutik på Mørksøvej vil overordnet set betyde 
en forbedring af indkøbsforholdene for borgerne i lokalområdet Virklund, 
som i 0-alternativet kun har et mindre supermarked. 

Det forventes, at en discountbutik på Mørksøvej i Virklund vil kunne opnå 
en omsætning på 43 mio. kr. i 2023.  

En placering på hjørnet af Horsensvej og Mørksøvej har en god tilgænge-
lighed og synlighed på en af de primære indfaldsveje til Silkeborg by-
midte. Det forventes, at butikken primært tiltrækker forbrugerne fra Virk-
lund, men den trafikalt gode placering vil ligeledes tiltrække kunder fra et 
større opland. Det forventes, at omkring 16 % af omsætningen stammer 
fra forbrugere uden for markedsområdet. Det er primært pendlere til og 
fra Silkeborg, der forventes at udnytte den gode tilgængelighed. 

Det vurderes, at dagligvareomsætningen i de eksisterende butikker i Virk-
lund vil falde med 14 mio. kr. i forhold til 0-alternativet. Det er en væ-
sentlig andel af den eksisterende omsætning og betyder en forringelse af 
driftsvilkårene i væsentlig grad. Det vurderes at mindske mulighederne 
for detailhandel generelt i Virklund Centret. Da der kun er et supermar-
ked tilbage i Virklund, vurderes denne butik ikke i første omgang at være 
lukningstruet. 
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I de øvrige områder forventes konsekvenserne ikke i samme grad at være 
betydelige for udbuddet af dagligvarebutikker.  

I Them forventes de eksisterende dagligvarebutikker at miste 5 mio. kr. i 
forhold til 0-alternativet, mens Silkeborg bymidte forventes at miste 13 
mio. kr. og Silkeborg syd by forventes at miste 4 mio. kr. I forhold til den 
samlede omsætning i de tre områder er faldet i omsætning under 5 %. 

I markedsområdet i øvrigt forventes at miste 3 mio. kr. Det har overord-
net set en større betydning, da dagligvareudbuddet i markedsområdet i 
øvrigt i forvejen er begrænset. Det vurderes, at Alternativ 1 vil betyde en 
yderligere forringelse af driftsvilkårene i de mindre dagligvarebutikker i 
markedsområdet i øvrigt, og kan ikke udelukkes at betyde en enkelt luk-
ningstruet butik. 

De forbedrede indkøbsforhold i Virklund betyder at borgerne i Virklund i 
højere grad køber dagligvarerne lokalt i Virklund på bekostning af især 
indkøb i Silkeborg bymidte og i mindre grad i Them. Ligeledes betyder 
den gode trafikale placering at nogle borgere fra Them, Gjessø, Bryrup og 
Hjøllund i højere grad vil handle dagligvarer i Virklund. 

2023 – Med etablering af en discountbutik og et supermarked (Alternativ 
2) 

En styrkelse og koncentration af dagligvareudbuddet i Virklund med etab-
lering af en discountbutik og et større supermarked på Mørksøvej vil be-
tyde en væsentlig forbedring af indkøbsforholdene for borgerne i lokal-
området Virklund. Kombinationen af en discountbutik og et større super-
marked giver kunderne et varieret og bredt udbud af dagligvarer.  

Alternativ 2 vurderes at kunne opnå en dagligvareomsætning på 99 mio. 
kr. i 2023. 

Etableringen af Alternativ 2 er en flytning og opgradering af dagligvareud-
buddet i Virklund. Det eksisterende mindre supermarked flytter fra en 
placering i den oprindelige bymidte til en mere trafikal placering i Virk-
lund. Samtidig bliver supermarkedet udvidet til et større supermarked. 
Hermed flyttes den eksisterende dagligvareomsætning i Virklund til pro-
jektet.  

En styrkelse af dagligvareudbuddet i Virklund vil betyde, at borgerne i 
Virklund i mindre grad vil få dækket deres dagligvareforbrug udenfor 
Virklund. Derfor forventes dagligvareomsætningen i Silkeborg bymidte at 
falde 29 mio. kr. i forhold til 0-alternativet, hvilket svarer til et fald på 5-
10 %. Dagligvareomsætningen vurderes ikke at blive taget fra en enkelt 
dagligvarebutik i bymidten, men vil få betydning for samtlige større dag-
ligvarebutikker, og vurderes ikke at få afgørende betydning for butikker-
nes driftsvilkår. 

Dagligvarebutikkerne i Silkeborg syd by forventes at miste 6 mio. kr. i for-
hold til 0-alternativet. Borgerne i Virklund vil i mindre grad besøge dis-
countbutikken Rema 1000 på Lyngbyvej, mens den gode trafikale place-
ringen vil betyde, at pendlere fra Silkeborg syd by i højere grad vil handle 
i det styrkede udbud i Virklund. 

Alternativ 2 vil få det samme dagligvareudbud som findes i Them. Det 
vurderes, at dagligvareomsætningen i Them vil falde 16 mio. kr. i forhold 
til 0-alternativet. Den bedre trafikale og synlige placering af Alternativ 2 i 
Virklund vurderes at betyde, at flere borgere fra Them, Bryrup, Hjøllund 
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og Gjessø vil handle i Virklund på bekostning af de større dagligvarebutik-
ker i Them. Samtidig forventes markant færre borgere fra Virklund at 
handle i Them. Den mistede omsætning forventes at forringe driftsvilkå-
rerne i Them, men forventes ikke at betyde lukningstruede butikker. 

Alternativ lokalisering af discountbutik 

Hvis discountbutikken på 1.200 m2 i stedet for Mørksøvej etableres i det 
tidligere Spar supermarked i Virklund Centret, vil det umiddelbart styrke 
de fremtidige muligheder for detailhandel i Virklund Centret. Samlet set 
vurderes discountbutikken i Virklund Centret at opnå en lavere omsæt-
ning end på Mørksøvej, idet placeringen på Mørksøvej i højere grad har 
en god trafikal tilgængelighed og i højere grad vurderes at tiltrække kun-
der fra et større opland. 

Hvis der i alternativ 2 placeres en discountbutik i Virklund Centret og et 
supermarked på Mørksøvej vurderes den samlede omsætning at blive 
noget lavere, da butikkerne ikke vil opnå den synergi der er ved at samle 
udbuddet et sted. 

Betydning for fremtidens Virklund 

Forbrugerne køber generelt dagligvarer så tæt på bopælen som muligt, 
især hvis det rigtige udbud kan tilbydes lokalt. En styrkelse af dagligvare-
udbuddet i Virklund vil netop betyde, at borgerne i Virklund har kortere 
afstand til dagligvarer. 

Uanset om der etableres en discountbutik (Alternativ 1) eller en discount-
butik og et supermarked (Alternativ 2) på Mørksøvej i Virklund vil det 
være en væsentlig forbedring af dagligvareforsyningen for borgerne i 
Virklund.  

Detailhandelen og andre kundefunktioner ligger i dag relativt spredt i 
Virklund. Lukningen af Spar supermarkedet vurderes at få betydning for 
udviklingen af byliv i Virklund. Etableringen af dagligvarebutikker på 
Mørksøvej vil flytte og begrænse mulighederne for fremtidigt byliv i den 
oprindelige bymidte i Virklund.  
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Med hjælp fra Silkeborg kommune har ICP foretaget en opdatering af en 
registrering af dagligvareudbuddet i det potentielle markedsområde 
samt i det sydlige Silkeborg by. Det er foretaget med baggrund i den se-
neste detailhandelsanalyse. 

Udbuddet af dagligvarebutikker i markedsområdet og influensområdet 
vises i figur 2.1.  

Markedsområdet vurderes at være Virklund som det primære opland, 
mens det sekundære opland er det sydligste Silkeborg kommune bestå-
ende af områderne Them/Salten, Gjessø og Bryrup-Hjøllund. 

Influensområdet er det område, hvor projektet vil få en målbar konse-
kvens i forhold til dagligvareomsætningen. Influensområdet er defineret 
til det sydlige Silkeborg by og bymidte, idet borgerne i markedsområdet i 
dag køber en del dagligvarer her. Dog forventes projektet ikke at kunne 
tiltrække forbrugere i væsentligt omfang fra det sydlige Silkeborg by. 

Figur 2.1 Dagligvarebutikker i markedsområdet og influensområdet.  
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I det primære markedsområde Virklund ligger i alt 3 dagligvarebutikker i by-
delscenter Virklund på Virklundvej. Her ligger to supermarkeder Spar og 
DagligBrugsen samt en bager. 

I det sekundære markedsområde Them, Gjessø, Bryrup er i alt 10 dagligva-
rebutikker. Den største koncentration ligger i bydelscenter Them, hvor mar-
kedsområdets største dagligvarebutikker er placeret. Her ligger supermar-
kedet SuperBrugsen samt discountbutikken Rema 1000.  

I både Gjessø og Hjøllund ligger mindre supermarkeder, mens de øvrige 
dagligvarebutikker primært er mindre dagligvarespecialbutikker som oste-
butik, fiskehandel eller gårdbutikker samt en enkelt tankstation. 

Den samlede omsætning i hele markedsområdet vurderes at være 180 mio. 
kr. i 2017. Grundet diskretionshensyn er det ikke muligt at vise omsætnin-
gen for Virklund. 

I influensområdet, det sydlige Silkeborg by og bymidte, ligger i alt 8 større 
dagligvarebutikker. I selve Silkeborg bymidte ligger varehuset Føtex og 
Kvickly. Supermarkedet Meny lukkede i juni 2018, men bliver erstattet af 
discountbutikken Lidl. 

Herudover ligger discountbutikkerne Fakta og Netto centralt i Silkeborg by-
midte. 

I den sydlige del af Silkeborg by ligger discountbutikken Rema 1000 samt su-
permarkedet Min Købmand på Lyngbygade. 

Herudover ligger en 7-11 og en tankstation i den sydlige del af Silkeborg by. 

Den samlede dagligvareomsætning i influensområdet vurderes at være 492 
mio. kr. i 2017. 

I Silkeborg bymidte i øvrigt ligger desuden en række dagligvarespecialbutik-
ker og materialister, apoteker mv., som ikke vurderes at blive påvirket af 
etableringen af yderligere dagligvarebutikker i Virklund. 

Tabel 2.1 Dagligvarebutikker, antal og vurderet omsætning i 2017 i mio. kr. incl. 
moms i markedsområdet. 
   

  Antal 

Vurderet dag-
ligvareomsæt-
ning incl. 
moms i mio. 
kr.  

Virklund området (primært opland) 3 
180 

Them, Gjessø, Bryrup (sekundært opland) 10 

Silkeborg sydlige by og bymidte (influensområde) 8 492 
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Nedenstående afsnit er udarbejdet med henblik på at belyse størrelsen af 
det nuværende og fremtidige dagligvareforbrug i det potentielle markeds-
område til de eventuelle dagligvarebutikker i den nordlige del af Virklund tæt 
ved Horsensvej. 

Forbruget er beregnet for dagligvarer for det primære og sekundære mar-
kedsområde. Det primære markedsområde består af Virklund, mens det se-
kundære markedsområde består af Gjessø, Them/Salten og Bryrup/Hjøllund. 

Områderne er illustreret i nedenstående figur 3.1. 

Figur 3.1 Primært og sekundært markedsområde til Virklund 

 

Datagrundlag og horisontår 

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

Beregningerne og opgørelserne knytter sig til 2017 samt horisontåret 2023.  

Herudover er den seneste befolkningsprognose – Silkeborg kommunes be-
folkningsprognose 2018 – blevet anvendt.  
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Befolknings- og indkomstforhold 

I det primære markedsområde Virklund boede i alt knap 3.500 personer i 
2017, hvilket forventes at stige med 7 % til godt 3.700 personer i 2023. 

I det sekundære område boede godt 7.500 personer i 2017, hvilket forven-
tes at stige 2 % til knap 7.700 personer i 2023. Hovedparten bor i Them/Sal-
ten. Her boede knap 3.700 personer i 2017, hvilket forventes at stige til 
3.800 personer i 2023. 

Figur 4.2 viser den ventede udvikling i befolkningstallet i markedsområdet. 

Figur 4.2 Udviklingen i befolkningstallet i markedsområdet 2017 til 2023 (antal per-
soner)   

 

Niveauer for husstandsindkomst 

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

Den gennemsnitlige husstandsstørrelse i Silkeborg kommune er 2,26 perso-
ner, hvilket er over landsgennemsnittet på 2,15.  

Den gennemsnitlige husstandsindkomst på 558.000 kr. i Silkeborg kommune 
er lidt over landsgennemsnittet på 493.000 kr. 

Forbrugsforhold 

På baggrund af ovenstående oplysninger om befolknings- og indkomstforhol-
dene samt ICP’s specialtabeller fra Danmarks Statistiks forbrugsundersøgel-
ser er forbruget af dagligvarer for 2017 og 2023 beregnet. 
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Dagligvareforbruget hos borgerne i markedsområdet ses i figur 4.3. 

Figur 4.3 Udviklingen i dagligvareforbrug 2017 til 2023 (i mio. kr.) i markedsområdet  

 

Dagligvareforbruget i det primære markedsområde var 99 mio. kr. i 2017, 
hvilket forventes at stige til 110 mio. kr. i 2023 svarende til en stigning på 11 
%.  

I det sekundære markedsområde var dagligvareforbruget 215 mio. kr. i 
2017, hvilket forventes at stige 5 % til 225 mio. kr. i 2023. 
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DAGLIGVARER 

471110 Købmænd og døgnkiosker 

471120 Supermarkeder 

471130 Discountforretninger 

471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 

472100 Frugt- og grøntforretninger 

472200 Slagter- og viktualieforretninger 

472300 Fiskeforretninger 

472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 

472500 Detailhandel med drikkevarer 

472600 Tobaksforretninger 

472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 

473000 Servicestationer med kiosk 

477300 Apoteker 

477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 

477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 

477610 Blomsterforretninger 
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BEKLÆDNING 

475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

477110 Tøjforretninger 

477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 

477210 Skotøjsforretninger 

477900 Forhandlere af brugt tøj 
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BOLIGUDSTYR 

474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 

474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 

474300 Radio- og tv-forretninger 

475210 Farve- og tapetforretninger 

475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 

475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 

475910 Møbelforretninger 

475920 Boligtekstilforretninger 

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

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

477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 

477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed 

477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger 

952900 Låsesmede, hvis salgslokale 

477900 Andre forhandlere af brugte varer 
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ØVRIGE UDVALGSVARER 

453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 

475940 Forhandlere af musikinstrumenter 

476100 Detailhandel med bøger 

476200 Detailhandel med aviser og papirvarer 

476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser 

476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr 

476420 Cykel- og knallertforretninger 

476500 Detailhandel med spil og legetøj 

477220 Lædervareforretninger 

477630 Dyrehandel 

477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 

477810 Optikere 

477820 Fotoforretninger 

477890 Detailhandel med andre varer i.a.n. 

477900 Bogantikvariater 

477900 Andre forhandlere af brugte varer 
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SÆRLIG PLADSKRÆVENDE 

451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 

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

451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. 

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

475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 

476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 

477620 Planteforhandlere og havecentre 

477890 Detailhandel med køkken og badeværelseselementer 
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