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0 BAGGRUND

BAGGRUND FOR DREJEBOGEN

I mange mindre bysamfund i Danmark, er bevarelsen af den sidste 
indkøbsmulighed under stort pres. Butikken, hvis den stadigt eksi-
sterer, er måske lille, nedslidt og med dårlig logistik for vareindleve-
ring og parkering. Det kan være en selvforstærkende negativ spiral, 
idet varesortimentet bliver begrænset og priserne måske højere end 
andre alternativer, i nærliggende større centre. Dermed bliver om-
sætningen i butikken faldende, varerne ligger længere tid på hylder-
ne og dermed mindre friske. Borgerne føler sig i større eller mindre 
grad tvunget til at ændre indkøbsvaner - købmandens fremtidige ek-
sistens er truet.
 
For borgernes valg af bopæl er det helt og aldeles afgørende, at der 
er en lokal dagligvarebutik. Det viser en meningsmåling foretaget af 
Megafon for De Samvirkende Købmænd (DSK). Undersøgelsen er 
gennemført i perioden fra den 21. til den 25. april 2016. 

Megafon har spurgt et repræsentativt udsnit af vælgerne, hvad der 
er vigtigt for dem, ved valg af bopæl. Og her er holdningen meget klar, 
83 procent svarer, at det i meget høj grad eller i høj grad er vigtigt, at 
der er dagligvarebutikker, mens kun 27 procent lægger vægt på, at 
der også er butikker, som sælger tøj, sko, isenkram mm.

Denne negative udvikling, med lukning af den sidste dagligvarebutik 
i lokalsamfundet, har katastrofal betydning for de mindre bysam-
fund. Det er nu gennem flere undersøgelser bevist, at netop dag-
ligvarehandlen er den allervigtigste parameter for bosætning. Ind-
købsmuligheder rangerer højere end både jobmuligheder, natur og 
skoletilbud, når boligkøbere skal beslutte deres kommende bosæt-
ningssted. Indkøbsmuligheder er væsentlige for ALLE borgergrupper 
- unge, børnefamilier, midaldrende såvel som ældre. 

0.1

Uden indkøbsmuligheder vil huspriserne typisk falde væsentligt, 
liggetiderne og salgsmulighederne kan blive begrænsede eller helt 
umulige. For at belyse denne problemstilling har DSK fået Dansk 
Ejendomsmæglerforening til spørge de medlemmer, som sælger bo-
liger i byer eller landdistrikter med under 3000 indbyggere, hvad det 
betyder for huspriserne, når f.eks. skolen eller den sidste dagligvare-
butik lukker.

Over 200 ejendomsmæglere har deltaget i undersøgelsen, og heraf me-
ner 90 procent, at det har stor betydning for huspriserne, når den sidste 
købmand eller brugsforening lukker. 9 procent svarer ”mindre betydning” 
og 1 procent ”uden betydning”. Tilsvarende er tallene for en skolelukning 
94 procent ”stor betydning” og 6 procent ”mindre betydning”.

Og vi taler om ganske store prisfald:
Halvdelen af ejendomsmæglerne (49 procent) vurderer, at prisniveauet 
falder med mere end 10 procent. 33 procent mener, at det er et prisfald 
på 5-10 procent, 15 procent siger 0-15 procent, mens kun 2 procent sva-
rer ”ikke nogen effekt på prisniveauet”.

Butiksdøden medfører også, at det tager længere tid at sælge husene. 94 
procent af ejendomsmæglerne vurderer, at antallet af såkaldte liggedage 
er større i byer uden butikker. Og 60 procent mener, at der i disse byer er 
huse, som slet ikke bringes på markedet.

Der er derfor al mulig grund til at imødegå en sådan negativ 
udvikling, og det er nødvendigt at borgerne selv tager teten herpå. 
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Hvis byen allerede i dag alene rummer kun én mindre dagligvarefor-
retning eller måske slet ingen, så er der meget lille sandsynlighed 
for, at de større kæder kommer og selv forestår opførelsen og drif-
ten af en ny dagligvarebutik. Det kan ligeledes være meget svært for 
en selvstændig købmand alene, at rejse kapitalen til at bygge en ny 
butik.  

Der kan være rig mulighed for at skabe en driftig 
dagligvareforretning i lokalsamfundet

– det kræver blot, at borgerne bakker op herom.

Der er flere modeller for hvordan dette kan ske. Derfor er denne dreje-
bog blevet til, som en guide til de mindre bysamfund til at komme så 
let og sikkert igennem denne proces, på baggrund af erfaringer fra 
steder i Danmark, hvor det allerede er sket. 

Drejebogen er baseret på konkrete oplevelser, udviklinger og erfaring- 
er fra gennemførelsen af projekt Bælum Butikshus ApS, og der er 
anvendt erfaringer og metoder fra andre projekter i hhv. Vejrup, Bor-
bjerg, Øster Brønderslev og Skelhøje. 

Disse projekter er gennemført på 3 forskellige måder og disse mo-
deller for etablering af en bæredygtig dagligvareforretning, er beskre-
vet i denne bog som hhv. Model I, II & III.

Modellerne er alle en form for crowdfunding og kan vise sig, at blive 
en vej til udvikling og vækst i mange mindre bysamfund i Danmark.
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Billede 1: Tidligere SPAR butik i Bælum. Foto: januar 2015

Billede 2: Ny SPAR-butik i Bælum. Foto maj 2016

BAGGRUND
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DREJEBOGENS INDHOLD

SELVE DREJEBOGEN:

• En beskrivelse af processen fra den spæde idé til indvielse af den 
nye butik, med guides til beslutningstagninger, stopklodser og 
gode råd igennem hele projektet.  

 - Gennem 4 faser – Fase 1, 2, 3 og 4 føres man fra den spæde 
   idé til det færdige resultat. 

• Bogen beskriver 3 forskellige modeller for selskabsdannelse 
som finansieringsgrundlag for gennemførelse af projektet:

 - Model I - Ejendomsselskab
 - Model II - Ejendomsselskab med inventar
 - Model III - Låneforening

Alle 3 modeller baseres på borgerdrevne selskaber, som skaber 
finansieringsgrundlaget for etablering af rammerne, mens køb-
mandens driftsselskab varetager driften af butikken. 

• Bogen er bygget op omkring 4 hovedområder:
 - Købmand (driftsselskab, budgetter og butiksindretning)
 - Grund (lokalplan, byggemodning og grundkøb)
 - Byggeri (arkitektur, pris, materialer, byggeproces)
 - Finansiering (selskabsdannelse, budgetter og lån)

BAGERST I BOGEN:

• Et proces-diagram for hver af de 3 modeller, der er beskrevet i 
bogen, og hvor man i stikordsform ledes igennem de 4 beskrev-
ne faser. 

0.2

BILAGSMAPPEN:

• I bogen er der løbende henvist til bilag, som ligger på hjemme-
siden www.butiksdrejebogen.dk. Disse kan læses enkeltvis eller 
samlet som ét pdf dokument, ved siden af eller sammen med 
drejebogen. Alle bilag, samt en samlet bilagsmappe, kan frit 
downloades og anvendes i det enkelte bysamfunds videre ar-
bejde.

• Gå ind på www.butiksdrejebogen.dk

Her kan der i topmenuen ses en fane med navnet ”Drejebogen”. 
Herunder ligger selve Drejebogen og alle bilag, som en hjælp til 
jer, der ønsker at sætte denne proces i gang. 
(Når du læser Drejebogen digitalt, kommer du automatisk videre 
til bilag, hjemmesider m.m. når der klikkes på teksten.)

• Enhver anvendelse af de tilgængelige dokumenter er dog på 
eget ansvar. Det anbefales, at tilknytte egen advokat undervejs i 
processen, for gennemgang og godkendelse af de, til netop jeres 
projekts, konkrete anvendte dokumenter. 

TAK
Der skal rettes en stor tak til de mennesker, der har været med til at 
udvikle projekterne i hhv. Bælum, Vejrup, Borbjerg, Øster Brønder-
slev samt Skelhøje, og fordi vi i denne drejebog dermed kan gengi-
ve gode råd og udviklinger, som forhåbentlig kan blive en stor hjælp 
til andre bysamfund i deres kommende arbejde.

BAGGRUND

http://www.butiksdrejebogen.dk%20
http://www.butiksdrejebogen.dk
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BILAGSFORTEGNELSE

• Bilag 1 Invitation til borgermøde - fase 1
• Bilag 2 Præsentation til borgermøde - fase 1
• Bilag 3 Interessetilkendegivelse for anpartstegning 
• Bilag 4 Blanket til ansøgning om KFI – Pakke
• Bilag 5 Oplæg til lejekontrakt – Model I og II
• Bilag 6  Oplæg til leasingaftale – Model II og III
• Bilag 7  Standardbutik 585 m²
• Bilag 8  Standardbutik 805 m²
• Bilag 9  Standardbutik 985 m²
• Bilag 10  Prospekteksempel fra Bælum Butikshus - fase 2
• Bilag 11 Oplæg til vedtægter for selskabsdannelse jf. Model I og II 
• Bilag 12  Oplæg til vedtægter for låneforeningsdannelse jf. Model III 
• Bilag 13 Oplæg til tegningsblanket for anparter til Model I og II 
• Bilag 14  Oplæg til tegningsblanket for låneforening til Model III 
• Bilag 15 Brochureeksempel fra Bælum Butikshus
• Bilag 16  Invitation til borgermøde - fase 2
• Bilag 17  Præsentation til borgermøde - fase 2
• Bilag 18  Registrering af anpartshavere og senere tilmelding til den stiftende generalforsamling 
• Bilag 19  Indkaldelse til den stiftende generalforsamling 
• Bilag 20  Arbejdsgruppens beretning til den stiftende generalforsamling 
• Bilag 21  Oplæg til forretningsorden for bestyrelsen
• Bilag 22  Eksempel på anpartsbevis 
• Bilag 23  Procesdiagram for Model I 
• Bilag 24  Procesdiagram for Model II 
• Bilag 25  Procesdiagram for Model III 

0.3
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http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-1-invitation-til-borgermoede-fase-1.pdf
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http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-8-standardbutik-805-m_.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-9-standardbutik-985-m_.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-10-prospekteksempel-fra-baelum-butikshus-fase-2.pdf
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EN IDÉ BLIVER SKABT - EN ARBEJDSGRUPPE 
DANNES

Rigtigt mange af Danmarks mindre bysamfund har et rigt forenings-
liv og et stort sammenhold, hvor mange gerne vil gøre en frivillig ind-
sats. Erkendelsen af, at byens eksistens er truet grundet dagligvare-
handlens måske manglende fremtidsmuligheder, bliver ofte gjort i 
sådanne forsamlinger. En mindre gruppe borgere går sammen om at 
drøfte udfordringerne og mulighederne sammen med købmanden, 
hvis han stadigt eksisterer. 

Nogle gange tages første skridt af købmanden – andre gange af en 
lokal borgerorganisation. 

Det vigtigste er – ”en arbejdsgruppe dannes”! 

Anbefaling: 
Deltagerne i sådanne arbejdsgrupper bør foruden købmanden, sam-
mensættes af ildsjæle, der er kendte i foreningslivet og som kender 
byens sjæl, samt af nye deltagere, gerne tilflyttere, der kan være med 
til at kaste nyt lys over byens muligheder. 

Det er vigtigt at arbejdsgruppen er baseret på et energifyldt og godt 
samarbejdsklima, og meget gerne bestående af deltagere med for-
skellige uddannelses-, erhvervs- og erfaringsbaggrunde. 

1.1

Antal deltagere 4-8.

Arbejdet i sådanne arbejdsgrupper er helt upolitisk og rent erhvervs-
orienteret.

Det kræver en stor evne til formidling, åbenhed og borgerinddragelse. 
Det skal tidligt i processen afklares, hvilke ressourcer de enkelte del-
tagere kan og vil bidrage med i processen, samt vælges en formand 
og sekretær for gruppen. 
 

Gode kandidater er: 

- Købmand 
- Lokalkendte
- Økonom
- Jurist
- Ingeniør / Arkitekt
- Ejendomsmægler
- Håndværker
- Selvstændige
- Og ikke mindst IT/kommunikations-kyndige  

1 FASE 1
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KØBMAND:

OMSÆTNINGSPOTENTIALE
Arbejdsgruppens første opgave er at vurdere omsætningspotentia-
let for en kommende butik. 

En tommelfingerregel til indikation af omsætningspotentiale er, at 
der regnes med at byens primære opland (indenfor bygrænsen) læg-
ger min. 60% af sit dagligvareforbrug i den lokale butik, samt at by-
ens sekundære opland (opland med naturligt tilhørsforhold til byen) 
vil lægge 30% af sit dagligvareforbrug i den lokale butik. Der regnes 
med, at hver indbygger anvender ca. 20.000,- til dagligvarer pr. år. 

Eksempel: 
Primært opland  (650 indbyggere * 60% * 20.000,-)          =   7.8 mio ,- 
Sekundært opland (1000 indbyggere * 30% * 20.000,-)   =   6.0 mio ,- 

Omsætningsindikation, inkl. moms             = 13.8 mio ,-

Er omsætningsindikationen over 12 mio. (inkl. moms) er der umid-
delbart et godt grundlag for at gå videre. Er omsætningsindikationen 
mindre end 12. mio. kr., skal følgende faktorer være positive for at der 
er grundlag for at gå videre med projektet:

1.2

• Projektet / Butikken 
• Købmandens evner / Visioner
• Byen og markedsområdets størrelse og udviklingspotentiale
• Trafiktal ( Butikkens placering i forhold til trafikalt knudepunkt / 

trafikeret vej med gennemgående trafik) 
• Turisme ( Nærliggende sommerhusområde eller attraktion mv.) 

En senere markedsanalyse vil kunne klarlægge dette yderligere po-
tentiale, idet den netop tager hensyn til disse faktorer. 

Der vil normalt ske en relativ stor omsætningsstigning, når der etab-
leres en helt ny dagligvareforretning i et lokalsamfund, idet sortimen-
tet udvides og præsenteres væsentligt forbedret i forhold til eksiste-
rende forhold. 

Nedenstående tabel viser 7 butiksbyggerier, hvor der først er vist den 
eksisterende omsætning, omsætningspotentialet der blev beregnet 
ud fra en reel markedsanalyse, og sidst den realiserede omsætning 
efter etableringen af den nye butik. 

1.21
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Alle tal opgjort 
i 1.000 Kr.

Omsætning i eksiste-
rende butiksanlæg

Omsætning forventet 
i nyt butiksanlæg

Forventet 
omsætningsstigning

Omsætning realiseret i 
nyt butiksanlæg

Realiseret 
omsætningsstigning

Butik 1 9.000 12.500 39 % 16.200 80 %
Butik 2 9.000 14.500 61 % 16.400 82 %
Butik 3 12.500 23.000 84 % 23.200 86 %
Butik 4 25.000 30.000 20 % 34.200 37 %
Butik 5 9.500 13.000 37 % 14.000 47 %
Butik 6 20.000 29.000 45 % 29.000 47 %
Butik 7 5.000 12.000 140 % 14.000 45 %

      I alt 90.000 134.000 49 % 147.000 63 %
Tabel 1: Omsætningstal eksisterende, forventet ift. markedsanalyse og realiseret efter etablering
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En markedsanalyse bør afvente accept af et reelt grundlag for pro-
jektet, men arbejdsgruppen kan tage kontakt til Dagrofas butiksud-
vikling, for hjælp til at opnå indikationer for potentialet for den eksi-
sterende eller nye butik. Her vil det være en fordel, men ikke et krav, 
at man også har gjort sig indledende tanker om butikkens placering, 
størrelse og evt. ønsket kædetilhørsforhold (Min Købmand eller 
SPAR). 

Indikationerne man vil få fra Dagrofas butiksudvikling vil vise, om 
der er et reelt potentiale for en dagligvarebutik og til hvilken kæde, 
den optimalt set bør være en del af. Der vil samtidigt blive givet indi-
kationer for et vurderet omsætningsleje for butikken, så det indled-
ningsvist er muligt at vurdere på rentabiliteten af butikkens drift og 
ejendomsinvesteringen. 

KÆDEBESKRIVELSE

Min KØBMAND
Min Købmand er en butik der dækker de basale behov for dagligvarer, 
og fungerer ofte som suppleringsbutik, afhjælper akut opståede be-
hov og er ofte det primære indkøbssted for mindre mobile, fx ældre. 

Min Købmand har fuldt dækkende sortiment med fokus på spiselige 
produkter mere end nonfood kolonial. 

Varegrupper i Min Købmand er typisk mejeri, bager, kød, pålæg, per-
sonlig hygiejne, tobak, kiosk, garniture samt drikkevarer. 

SPAR
Spar er en butik der dækker alle behov for dagligvareindkøb, med 
fokus på stort udvalg af friskt frugt og grønt, kød og bagervarer. 

Spar kæden er drevet af mange gode tilbud og har flere prisgrupper 
indenfor hvert sortiment. 

Man kan som SPAR Købmand forhandle lokale varer og har typisk et 
større sortiment af nonfoodvarer. 

HVEM SKAL DRIVE BUTIKKEN
Det anbefales, at det er en selvstændig købmand, der varetager drif-
ten af butikken. Der skal kompetencer og erfaring indenfor daglig-
varehandelen til. Hvis en købmand allerede findes i bysamfundet i 
dag, er det jo oplagt at han/hun også bliver den fremtidige købmand 
i byen. Der kan dog være situationer hvor fx alderen på den eksiste-
rende købmand gør at han/hun ønsker at trække sig i forhold til det 
nye setup, eller hvor der aktuelt ingen købmand er i byen. I sådanne 
tilfælde vil Dagrofa kunne være behjælpelig med at søge efter eller 
screene potentielle købmandsemner.  

For byen og projektets succes er det vigtigt, at købmanden er en 
”kundernes mand”, som formår at opbygge og drive en butik med 
kunden i centrum. En butik hvor folk har lyst til at handle, en der sik-
rer at varesortimentet modsvarer den lokale efterspørgsel og ikke 
mindst, at købmanden har de menneskelige egenskaber, der gør, at 
han kan skabe en stemning, der giver kunderne lyst til at komme 
igen. Dette forhold er ekstra vigtigt i de mindre bysamfund, hvor køb-
mandsbutikken ofte er byens samlingssted - der hvor man mødes, 
får en god snak med hinanden og generelt kan lide at komme. 

1.22
1.23

Det er vigtigt for den fremtidige succes,
at kunderne giver butikken sin fulde opbakning.
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GRUND

HVOR SKAL DER BYGGES?
Det bør undersøges, om der er tilstrækkelige faciliteter og potentiale 
på den eksisterende grund før det besluttes, om det er den rigtige 
placering for fremtiden. Der skal være plads til både nybyggeri, kun-
deparkering, vareind- og udlevering osv. Det skal ligeledes vurderes, 
om den aktuelle placering er den mest optimale i forhold til både 
nuværende og kommende byudvikling, gennemkørselstrafik osv.
 
Der kan være sket meget i byen siden den oprindelige butik blev pla-
ceret og bygget. Det er derfor væsentligt at placere den nye butik så 
optimalt som muligt, for at fastholde og tiltrække kunder og dermed 
sikre omsætningen. Ligeledes er det vigtigt at sikre, at behov for evt. 
kommende udvidelse af butikken er mulig.

Hvad enten der er tale om om-/til- eller nybyggeri, så bør kommunen 
kontaktes for at drøfte muligheder herfor. Det er forhold som bebyg-
gelsesprocenter (typisk 30% - 50% ), lokalplaner, ledige erhvervs-
grunde osv., der skal undersøges.  

Der er både myndighedskrav og kædekrav til antallet af kundeparke-
ringspladser. 

Der skal for dagligvarehandel typisk være 1 p-plads pr. 25 m² butik 
inkl. lager. Dog kan der være andre krav i gældende kommuneplan 
eller lokalplan for området.

1.3
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Opleves den nuværende placering som værende ikke optimal for den 
butiksdrift, der forventes i byen i årene fremover, så skal alle andre 
muligheder afdækkes. Hvad siger lokalplanen / kommuneplanen? Er 
der nogen interessante erhvervsgrunde udlagt til detailhandel med 
dagligvarer? Er de til salg og til hvilken pris? 

Hvis andre muligheder synes mere optimale end de, der måske alle-
rede er udpeget og mulige, så kan det ved henvendelse til kommu-
nen undersøges, om et andet areal kan udlægges til detailhandel i en 
ny lokalplan. En sådan proces skal dog påregnes at tage en længere 
periode. 

Prisniveauet for grunden bør afvejes ift. det samlede investerings-
budget – ligesom de skattemæssige forhold herved bør afklares 
med en revisor eller advokat på området. 

FASE 1



BYGGERI

HVAD SKAL DER BYGGES?
Der kan være tale om ombygning eller tilbygning til en eksisterende 
ejendom. Alternativt kan der være tale om etablering af en helt ny 
bygning på enten samme, eller måske en anden, større og bedre pla-
cering i bysamfundet. Disse muligheder bør arbejdsgruppen drøfte 
og søge at afdække potentialer indenfor. 

Det er vigtigt i disse drøftelser, at man tænker ud af boksen og tæn-
ker langsigtet. Det er ligeledes vigtigt, at man tænker i arkitektur og 
bytilpasning, således at investeringen bliver en glæde for alle bruge-
re og besøgende/gennemkørende i byen, både nu og på langt sigt. 
Der er meget man kan påvirke for fremtiden, ved at tænke sig godt 
om i designfasen. 
I fase 2, er der vist 3 eksempelbyggerier, der naturligvis også kan 
anvendes til inspiration allerede i denne første fase.

Den nye butik skal gerne eksistere i rigtigt mange år. Derfor skal den 
fremtidssikres således, at bygningstilstand, energiforbrug, teknik, 
logistik for vareindlevering, parkeringsforhold osv. er optimale til de 
kommende > 15 års udvikling. 

1.4
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Bygningens samlede størrelse (butik og lager) afhænger af, hvilken 
omsætning, der forventes at kunne genereres i området = varesor-
timent og lagerplads. Størrelsen kan estimeres på baggrund af tidli-
gere nævnte indikation for omsætningsleje, i disse indledende drøf-
telser. Når man kommer længere i forløbet og med ideen, skal der 
laves en egentlig markedsanalyse, der vil give et detaljeret billede 
af den forventede omsætning, der kan genereres i byen. En egent-
lig markedsanalyse tager hensyn til flere faktorer som indbyggertal, 
befolkningssammensætning, trafiktal, turisme, opland, nærliggende 
indkøbsmuligheder, afstande til større byer og centre osv.
   
I tabellerne sidst i dette afsnit er de egnede bygningsstørrelser (butik 
med lager og servicefaciliteter) for de forskellige omsætningsgrup-
per angivet.
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FINANSIERING

HVOR STOR BLIVER INVESTERINGEN?
I de indledende drøftelser i arbejdsgruppen, bør man arbejde med 
meget runde tal. 

M² priser for nybyggeri er nemme at budgettere med og kendte 
købspriser for grunden ligeså, mens ombygninger / tilbygninger kan 
være sværere at kende tallene på. Derfor vil det være godt, at alliere 
sig med arkitekter/ingeniører eller håndværkere, der har bygget til-
svarende før, for at få et fingerpeg om den forventede investerings 
størrelse. (Hvis sådanne ikke allerede sidder i arbejdsgruppen).

Læg altid en større reserve til i budgettet. Der vil skulle bruges penge 
til mange endnu ikke kendte poster, som advokat, revisor, byggeråd-
givning, tilslutningsafgifter, gebyrer osv. 

Fordelen ved disse borgerdrevne projekter er, at der normalt ikke 
lægges op til en investering med garanti for et større afkast eller 
tilbagebetaling de første mange år. Afkastet kommer til borgerne 
igennem andre faktorer, såsom øgede huspriser (modsat kan huspri-
serne decideret falde drastisk, eller gøre husene usælgelige), større 
sikkerhed for aktivitet og udvikling i byen, samt glæden ved dagligt 
at kunne foretage sine indkøb lokalt, og sikre et samlingssted og et 
endnu bedre sammenhold generelt i byen.

1.5
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FINANSIERINGSMODELLER
En essentiel forudsætning for belåning - særligt i de mindre bysam-
fund, er at der tilvejebringes en større egenkapital som grundkapital. 
Det er netop her borgerne kommer ind i billedet - for det er borgerne 
selv, der må samle denne kapital sammen, hvis de vil have noget til 
at ske. 
For at lette de kommende drøftelser, er der i forbindelse med denne 
drejebog, samlet erfaringer med forskellige modeller for etablering.

Der præsenteres her de 3 modeller, som på baggrund af erfaringer, 
synes at have størst succes, og som med fordel kan indgå i arbejds-
gruppens indledende drøftelser. På det 1. borgermøde præsenteres  
modellerne så det kan besluttes, hvilken model der ønskes at gå vi-
dere med, såfremt flere modeller synes realistiske i det givne setup. 

Finansieringsmodeller I, II og III samt grov-budgetter for hver model, er 
beskrevet på de følgende sider.

1.51 1.52
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MODEL I: EJENDOMSSELSKAB
• Etablering af et ejendomsselskab (Borgernes), der står for opførelsen af bygningen. 
• Bygningen lejes så ud til et driftsselskab (Købmandens), der står for indretningen og driften af butikken. 
• Ejendomsselskabet (ApS) etableres af borgerne, gennem anpartstegning og stiftelse af et anpartsselskab. 
• Anpartskapitalen danner den nødvendige egenkapital for at kunne opnå realistisk finansiering til realisering af byggeprojektet. 
• Kapitalen er bundet i mursten og i selskabet, og kan ikke komme til udbetaling før evt. salg af bygning eller opløsning af selskabet. Der vil 

dog kunne udbetales både udbytte og udloddes kapital, efter en længere årrække, når lånene er ved at være tilbagebetalt.
• Modellen er uafhængig af købmandsdriften og købmanden vil kunne drive, videresælge, ændre på inventar mv. uden at skulle spørge ejen-

domsselskabet. Modellen egner sig godt til de større og mellemstore butikker. 

MODEL II: EJENDOMSSELSKAB INKL. INVENTAR
• Etablering af et ejendomsselskab (Borgernes), der står for opførelsen af bygningen og indsætningen af inventaret hertil. 
• Bygningen lejes så ud til et driftsselskab (Købmandens), som både lejer lokalerne og inventaret gennem ejendomsselskabet i en samlet 

forpagtningsaftale. 
• Købmanden står således alene for driften af butikken.  
• Ejendomsselskabet (ApS) etableres af borgerne, gennem anpartstegning og stiftelse af et anpartsselskab. 
• Anpartskapitalen danner den nødvendige egenkapital for at kunne opnå realistisk finansiering til realisering af byggeprojektet og ca. 50% til 

finansiering af inventarinvesteringen samt hæftelse på leasingaftale på de resterende ca. 50% af inventarinvesteringen.  
• Kapitalen bliver bundet i selskabet i form af mursten og inventar, og kan ikke komme til udbetaling før evt. salg af ejendommen med inven-

tar eller opløsning af selskabet. Der vil dog kunne udbetales både udbytte og udloddes kapital, efter en længere årrække, når lånene er ved 
at være tilbagebetalt.

• Modellen er mere afhængig af købmandsdriften end model I, idet enhver ændring i butikkens indretning, vil skulle godkendes og bestilles 
af ejendomsselskabet. Det vil dog gøre det muligt for flere købmænd at drive butikken, uden selv at skulle stille med en grundkapital eller 
hæfte herfor. Modellen egner sig til de mindre og mellemstore butikker. 

MODEL III: LÅNEFORENING
• Indsamling af borgerkapital, gennem etablering af en låneforening. 
• Kapitalen der er indsamlet i denne låneforening, forrentes og afdrages på aftalte vilkår. Låneforeningen låner derefter penge ud til købman-

den på modsvarende vilkår.  
• Hermed kan købmanden skabe den nødvendige kapital, der måske netop gør, at han kan tilvejebringe de resterende lån til opførelsen af en 

ny butik.
• Købmanden er således selv ejer af både bygning, inventar og drift.   
• Den indskudte kapital forrentes og tilbagebetales efter et fastlagt tidsrum, og kan foregå i form af varekøbskonti mv. 
• Nævnte model giver ikke låneforeningen (= Borgerne) samme sikkerhed, for den indskudte kapital som model I og II, men derimod en hur-

tigere tilbagebetalingstid, og forud aftalt forrentning på den indskudte kapital. Det er købmandens selskab, der ejer både butik og inventar 
og dermed hæfter for alle lån (inkl. borgerlånet, som sandsynligvis skal vige for realkreditforening og bank) samt leasingaftalen på ca. 50% 
af udgiften til inventar. 

• Modellen egner sig til både de mindre, mellemstore og store butikker.
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Ejerskab for ejendomsselskabet 
(borgerne)

Grund og 
bygning

Inventar

MODEL I
MODEL II
MODEL III

Købmands-
drift

Tabel 2:  Ejerskab for borgerne efter deres investeringer

Ejerskab for driftsselskabet 
(købmanden)

Grund og 
bygning

Inventar

MODEL I
MODEL II
MODEL III

Købmands-
drift

Tabel 3: Ejerskab for købmanden (driftsselskabet) efter borgernes investeringer

MODEL I

MODEL II

MODEL III

GRUND 
OG 

BYGNING
INVENTAR

KØBMANDS-
DRIFT

Figur 1: De tre modeller
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På baggrund af de indledende indikationer for omsætningsleje og 
senere mere veldokumenterede tal fra Markedsanalysen, kan man 
nu anslå budgettal til den kommende investering, under forudsæt-
ning af, at der er tale om nybyggeri og på købt grund. 

Det skal bemærkes, at der naturligvis kan forekomme lokale forskelle 
på grundpriser, ligesom anlægsprisen vil kunne variere alt efter om-

17

BUTIKSFAKTA INDTÆGTER UDGIFTER (BUDGET, EKSKL. MOMS) ANPARTER
Omsætnings-

potentiale 
ekskl. moms

Koncept Forventet
bygningsareal 
inkl. lager (ca.)

12 - 18 mio. Min KØBMAND

Tabel 4: Grovbudgetteringstal MODEL I

Huslejeniveau
Bygning + grund

Investering i 
råhusbyggeri 

Øvrige projekt-
omkostninger, 
inkl. grundkøb

Samlet 
anlægs-

investering

Nødvendig 
mindste 

anpartskapital

600 m² 1,5 - 2,0 % af omsætningen
(180.000 - 360.000)

4,8 mio. 1,2 mio. 6 mio. 2,1 mio.
( > 35 % )

18 - 25 mio. Min KØBMAND
/ SPAR

800 m² 2,0 - 2,5 % af omsætningen
(360.000 - 625.000)

6,4 mio. 1,6 mio. 8 mio. 2,4 mio.
( > 30 % )

25 - 30 mio. SPAR 1000 m² 2,5 - 3,0 % af omsætningen
(625.000 - 900.000)

8,0 mio. 2,0 mio. 10 mio. 2,5 mio.
( > 25 % )

MODEL I: EJENDOMSSELSKAB GROV-BUDGET

fanget af den nødvendige terrænregulering, jordbundsforhold, type 
af byggeri og i øvrigt af det generelle prisniveau på byggeri på det 
tidspunkt I gennemfører projektet. 

Tabellerne 4-6, herunder og på næste side, kan dog anvendes som 
guide til den forventede investering, og dermed også som indikator 
på, hvor stor en anpartskapital / lånekapital der vil skulle samles ind 
hos borgerne. 

FASE 1
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BUTIKSFAKTA INDTÆGTER UDGIFTER (BUDGET, EKSKL. MOMS) ANPARTER
Omsætnings-

potentiale 
ekskl. moms

Koncept Forventet
bygningsareal 
inkl. lager (ca.)

12 - 18 mio. Min KØBMAND

Tabel 5: Grovbudgetteringstal MODEL II

Huslejeniveau
Bygning + grund

Investering i 
råhusbyggeri 

Øvrige projekt-
omkostninger, 
inkl. grundkøb

Samlet anlægs-
investering 

(inkl. ca. 50% til lån, 
inventar)

Nødvendig 
mindste 

anpartskapital

600 m² 1,5 - 2,0 % 
af omsætningen

(180.000 - 360.000)

4,8 mio. 1,2 mio. 7,5 mio. 2,7 mio.
( > 35 % )

18 - 25 mio. Min KØBMAND
/ SPAR

800 m² 2,0 - 2,5 % 
af omsætningen

(360.000 - 625.000)

6,4 mio. 1,6 mio. 10 mio. 3,0 mio.
( > 30 % )

25 - 30 mio. SPAR 1000 m² 2,5 - 3,0 % 
af omsætningen

(625.000 - 900.000)

8,0 mio. 2,0 mio. 12,7 mio. 3,2 mio.
( > 25 % )

MODEL II: EJENDOMSSELSKAB INKL. INVENTAR GROV-BUDGET

Inventarleje
Leasing 

+ belåning

Inventar
(Lån på 50 % af 
nedenstående)

Leasing 50 %
Inventar-
leje 50 %

3,0 mio.

Leasing 50 %
Inventar-
leje 50 %

4,0 mio.

Leasing 50 %
Inventar-
leje 50 %

4,8 mio.

BUTIKSFAKTA UDGIFTER (BUDGET, EKSKL. MOMS) EGENKAPITAL/ANSVARLIG LÅNEKAPITAL
Omsætnings-

potentiale 
ekskl. moms

Koncept Forventet
bygningsareal 
inkl. lager (ca.)

12 - 18 mio. Min KØBMAND

Tabel 6: Grovbudgetteringstal MODEL III

Investering i 
råhusbyggeri 

Øvrige projekt-
omkostninger, 
inkl. grundkøb

Samlet anlægs-
investering 

(inkl. ca. 50% til lån, 
inventar)

Egenkapitalsbehovet  til investeringen sammensættes af køb-
mandsselskabets evt. mulighed for indskud og af ansvarlig 
lånekapital fra borgerne ( ikke egentlig egenkapital – og skal 

godkendes dertil af finansieringen)

600 m² 4,8 mio. 1,2 mio. 7,5 mio. 2,7 mio.
( > 35 % )

18 - 25 mio. Min KØBMAND
/ SPAR

800 m² 6,4 mio. 1,6 mio. 10 mio. 3,0 mio.
( > 30 % )

25 - 30 mio. SPAR 1000 m² 8,0 mio. 2,0 mio. 12,7 mio. 3,2 mio.
( > 25 % )

MODEL III: LÅNEFORENING GROV-BUDGET

Inventar
(Lån på 50 % af 
nedenstående)

3,0mio.

4,0 mio.

4,8 mio.
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ANPARTSKAPITAL OG STØRRELSER
Idet disse projekter ikke er beliggende i storbyerne, er der som oftest 
brug for en relativt stor egenkapital, for at kunne opnå en tilfredsstil-
lende finansiering fra kreditforeninger og banker. Ligeledes er kre-
ditforeningernes belåningsgrader, typisk sammenhængende med 
huslejeniveauerne.

Der vil derfor normalt blive behov for en relativ stor egenkapital, og jo 
mindre byggeri der er tale om, jo større krav hertil. 

Det anbefales derfor, at lægge anpartsstørrelserne på min. 2.500,- 
DKK pr. stk. 

Der skal udstedes og registreres anpartsbeviser pr. anpart og jo lave-
re beløb, jo mere administration giver det. 

Ligeledes kan der opleves en tendens til at, flere køber en enkelt an-
part for blot at være med i projektet, og jo lavere nominel værdi de 
sættes til, jo flere skal der sælges for at nå målet. 

Vælg en anpartsstørrelse der ikke er for lille
– min 2.500,- DKK pr. stk er et godt udgangspunkt.
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1.53

ANPARTSBEVIS

Kr.: 2.500 ,-

ANPARTSBEVISKr.: 2.500 ,-
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OPSAMLING FASE 1

Det er gennem hele projektet utroligt vigtigt, at informere og inddra-
ge lokalbefolkningen. 

Der bør dog samtidigt være foretaget en del research fra arbejds-
gruppen før det første borgermøde afvikles, således, at der er et 
grundlag at snakke ud fra. Derfor anbefales det, at gennemgå alle 4 
fokusområder (Købmand, Grund, Byggeri og Finansiering) fra oven-
nævnte beskrivelse i FASE 1, forinden det første borgermøde afvik-
les. 

Så snart disse forundersøgelser og overvejelser er foretaget, er det 
på tide at fortælle borgerne om hvad det er, der arbejdes med, samt 
få deres input og holdning til projektet. Det er vigtigt, at få en fornem-
melse af opbakningen så tidligt som muligt i processen, og det er 
ultimativt vigtigt igennem hele processen, at sikre borgernes med-
inddragelse og information. 

I denne fase er det vigtigt at informere om, at 
INTET er besluttet og ALT kan være muligt.

1.6
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FØRSTE BORGERMØDE

Der bør derfor, så snart de 4 områder (Købmand, Grund, Byggeri, Fi-
nansiering) er behandlet, afholdes et borgermøde, hvor den nedsatte 
arbejdsgruppe beskriver behovet og ideen, samt tager temperaturen 
på borgernes samlede syn på projektet og opbakningen til at gå vi-
dere med arbejdet. 

Borgermødet annonceres bredt, således både unge som ældre, loka-
le og omegnens interessenter, har mulighed for at deltage heri. 
(Se eksempel på invitation i bilag 1 på www.butiksdrejebogen.dk)

Annoncering af borgermødet kan fx være ved husstandsomdelte 
flyers, opslag på byens hjemmeside, byens facebook side, plakater 
hos købmanden, i idrætsforeningen mv. Der er normalt endnu ingen 
penge til rådighed i denne fase, så en annonce i avisen er der måske 
ikke råd til. Men der er så megen nyhedsværdi i en sådan historie, at 
de lokale aviser normalt meget gerne vil omtale både historien og 
borgermødet uden annoncering.  Så tag endelig fat i dem, og giv dem 
de informationer I ønsker de skal bringe. 

Da det er svært at vide hvor stor opbakningen vil være til en sådan 
aften – der kan komme alt fra 25 – 300 mennesker, så kan det være 
en udfordring at planlægge sted og evt. forplejning. Et forslag er, at 
holde borgermødet et sted, der kan rumme ca. 100-150 personer, og 
hvor der vil være mulighed for at købe sig til øl/vand mv. Det vil alle 
synes er OK i denne fase. 

På borgermødet præsenteres de indledende tanker omkring etable-
ringen, hvem der skal drive butikken, hvor der evt. skal bygges, hvor 
stort der evt. skal bygges samt hvordan byggeriet evt. kan finansie-
res, herunder beskrivelsen af én eller flere af de 3 modeller til sel-
skabs/finansieringsformer. 

Som ekstern indleder, tilbyder Adm. Direktør John Wagner fra DSK, 
at komme til dette første borgermøde, hvor han bl.a. vil fortælle om 
dagligvarehandelens betydning for lokalsamfundet. 

1.7

FASE 1

http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-1-invitation-til-borgermoede-fase-1.pdf


FORSLAG TIL DAGSORDEN
På borgermødet kan der præsenteres og drøftes følgende emner: 
(Se eksempel på præsentation i bilag 2 på www.butiksdrejebogen.
dk) 

• Dagligvarehandelens udfordring i lokalsamfundet.
• Potentialerne i lokalsamfundet (befolkningstal og udvikling, in-

stitutioner, erhverv, natur, infrastruktur, nærhed til større byer, 
bosætningsmuligheder, udviklingspotentialer, turisme osv.) 

• Konsekvenser ved nedlæggelse eller fortsat ingen dagligvarefor-
retning i byen (huspriser, mulighed for salg / finansiering af ny-
byggeri, attraktivitet for tilflyttere, skolens fremtid, erhvervslivets 
behov osv.).

• Hvad kunne en ny butik rumme? Evt. café, samlingssted, udstil-
linger, salg af lokale råvarer osv. 

• Hvem skal drive butikken og hvilket koncept passer til byens po-
tentialer? 

• Hvor kan der bygges og hvad kan der bygges?
• Præsentation af en inspirationsbutik – sådan kunne det blive.
• Præsentation af den eller de aktuelle modeller (I,II eller III) for sel-

skabsdannelse / finansiering og efterfølgende stemmeafgivelse.

Efter denne gennemgang vil det være en god idé at tage en håndsopræk-
ning – til indikation af vilje til at være med i og gå videre med projektet. 
Er der massiv opbakning hertil – så bør projektet gå videre til FASE 2.
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• Evt. supplering af arbejdsgruppen med manglende kompetencer. 
• Aftale om kommunikationsplatform hvor borgerne kan følge 

med i udviklingen i arbejdsgruppens arbejde. (ny hjemmeside, 
facebookgruppe, opslag ved købmanden osv.) 

• Beskrivelse af det videre forløb i FASE 2 
- Projektgruppens videre arbejde
- Anpartstegning/låneselskab (hvordan, hvor meget og hvornår) 
- Forventet tidshorisont for FASE 2 – dvs. inden anpartstegning- 
  en skydes i gang

Ved afslutningen på mødet kan man lægge en interessetilkendegi-
velsesblanket hvorpå borgerne uforpligtende kan skrive sig op med 
navn, adresse og kontaktinformationer. 
Det vil give projektgruppen et uvurderligt redskab til at følge op og 
informere senere hen. 
Denne seddel kan efter mødet lægges hos købmanden, således flere 
og flere kan skrive sig derpå. 
(Se eksempel på interessetilkendegivelsesskema/blanket i bilag 3 på 
www.butiksdrejebogen.dk) 

FASE 1

http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-2-praesentation-til-borgermoede-fase-1.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-2-praesentation-til-borgermoede-fase-1.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-3-interessetilkendegivelse-for-anpartstegning.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-3-interessetilkendegivelse-for-anpartstegning.pdf


FORVENTET UDBYTTE

• Vil borgerne støtte op om projektet og bidrage økonomisk?
• Hvilken model skal der arbejdes videre med?
• Evt. flere kompetencer i arbejdsgruppen?
• Aftale om kommunikationsplatform?
• Gode ideer og input fra mødet til det videre arbejde? 

EFTER BORGERMØDET

På baggrund af de tilbagemeldinger der blev samlet ind ved det før-
ste borgermøde, er det nu synligt om der er borgeropbakning til det 
videre forløb. 
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1.72 Interessetilkendegivelsessedlen bør lægges hos købmanden. Hvis 
der endnu ikke findes en købmand, bør den lægges et andet sted 
hvor der typisk kommer mange af byens og omegnens interessenter. 

Er der borgeropbakning til at gå videre med anpartstegning, skal der 
nu arbejdes videre med konkretisering af de 4 kerneområder: Køb-
mand, Grund, Byggeri og Finansiering.  

Er der ikke borgeropbakning til at gå videre, så kan projektet enten 
skrinlægges eller angribes på anden vis end første forslag– det kan 
være initiativer som:   

• Hvordan får vi øget omsætningen hos den eksisterende køb-
mand i eksisterende rammer?

• Kan der etableres andre faciliteter i nuværende rammer, der kan 
øge omsætningen?

• Frivilligt arbejde til løsning af akutte bygningsmæssige udfor-
dringer.

Disse ”andre” muligheder behandles ikke yderligere i denne drejebog, 
men der kan fx henvises til den LAG støttede rapport fra Ringkjøbing 
Skjern området – ”Købmand og Lokalsamfund – Aktivt medborger-
skab på markedsvilkår”.  Klik her

1.73

Potentiale
konstatering

Arbejdsgruppe-
dannelse 
= FASE 1

Konkretisering 
af muligheder

1. borgermøde
Borgeropbakning?

JA

NEJ

KØR
= FASE 2

Tænk alternative 
muligheder for 

bevarelse
af nuværende butik

STOP

Figur 2: FASE 1 - Beslutningsproces

FASE 1

http://www.livogland.dk/sites/livogland.dk/files/nyheder/komprimeret_vaerktoejskasse_koebmand_og_lokalsamfund_til_tosidet_print_271014_2.pdf


TID + ØKONOMI I FASE 1

Det vurderes, at der skal bruges 2-3 måneder på at konkretisere pro-
jektet så meget, at det kan danne grundlag for beslutningerne på det 
første borgermøde.

Der er ikke brug for økonomiske dispositioner i denne fase – og kaf-
fen, øl/vand til borgermødet vil borgerne helt sikkert gerne selv beta-
le for, hvis ikke der findes en sponsor i byen. 

1.8
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FASE 1



INDLEDNING

Ved KØR til processen fra det første borgermøde, går arbejdsgruppen 
nu ind i næste fase = FASE 2. 

Den kommende del af drejebogen vil arbejde ud fra, at der er en stærk 
opbakning fra borgerne til at lægge egne midler i projektet. 

Nu skal arbejdsgruppen videre med konkretiseringen af projektet. 
Der er på nuværende tidspunkt en styrket formodning om, at pro-
jektet kan realiseres, og det kommende arbejde er at betragte som 
forarbejde til den kommende bestyrelses dispositioner. 

Der ligger en del arbejde, der med fordel vil kunne gøres i denne FASE 
2, og som vil kunne danne grundlag for en konkret og hurtig proces 
når først anparterne er tegnet og egenkapitalen / lånekapitalen er 
tilvejebragt. 

Det vil, for de fleste borgeres vedkommende, være en forudsætning 
for deponering af midler til anparter / lån, at de ved hvad projektet 
mere konkret går ud på. Det er derfor vigtigt, at der nu i det kom-
mende forløb arbejdes videre med en konkretisering af de reelle mu-
ligheder og vilkår for hhv. Købmandsdriften - Grund - Byggeri - og 
Finansiering. 

2.1

Der er i denne fase mulighed for at søge KFI (www.kfi.dk) om støtte 
til en arbejdspakke bestående af: 

• Markedsanalyse for omsætningspotentiale i butikken.
• Budget for driften af butikken, inkl. investering i evt. inventar. 
• Budget for investering i byggeri, grund og evt. inventar.
• Visualisering af standard butiksmodel på given lokal placering.
• Prisoverslag på visualiseret byggeri.

Denne arbejdspakke bliver varetaget af Dagrofa (www.dagrofa.dk) 
samt BK NORD (www.bk-nord.dk) 

For rekvirering af denne pakke, udfyldes blanketten, der kan hentes i 
bilag 4 på www.butiksdrejebogen.dk 

Den udfyldte blanket (bilag 4) sendes til Dagrofas butiksudvikling, 
email: butiksudvikling@dagrofa.dk, som forestår ansøgningen til KFI 
og koordineringen af pakkens udførelse. 

2 FASE 2

24

KFI - PAKKEN
- Markedsanalyse for omsætningspotentiale i butikken.
- Budget for driften af butikken, inkl. investering i evt. inventar.
- Budget for investering i byggeri, grund og evt. inventar.
- Visualisering af standard butiksmodel på given lokal placering.
- Prisoverslag på visualiseret byggeri.

Figur 3: Indhold i KFI - pakken

http://www.kfi.dk
http://www.dagrofa.dk
http://www.bk-nord.dk
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-4-blanket-til-ansoegning-om-kfi-pakke.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-4-blanket-til-ansoegning-om-kfi-pakke.pdf
mailto:butiksudvikling%40dagrofa.dk?subject=


KØBMAND:

MARKEDSANALYSE
Der kan nu arbejdes mere konkret med reelle potentialer for butik-
kens omsætning på den forventede lokalitet, og med hensyntagen til 
langt flere faktorer, end den indledende potentialevurdering har gjort. 
Det er faktorer som:

• Indbyggertal primært og sekundært 
• Befolkningssammensætning
• Trafiktal
• Turisme
• Opland og historik 
• Nærliggende indkøbsmuligheder
• Afstande til større byer og centre 
• osv.  

En Markedsanalyse er et grundlæggende værktøj hertil, og den vil 
danne grundlag for hele det kommende arbejde med budgetter, kon-
trakter og finansiering mv. Markedsanalysen udfærdiges af Dagro-
fas butiksudvikling og er en del af KFI-pakken. 

2.2 HUSLEJE
Huslejen i det nye byggeri bør sættes i forhold til den forventede om-
sætning samt afhængigt af, om det er model I eller II der er tale om, 
dvs. bygning med eller uden inventar. 

I Model I vil der alene blive tale om en husleje, der dækker selskabets 
investering i grund og byggeri samt drift af ejendom, mens Model II 
bliver lavet som enten en erhvervslejeaftale + en leasingaftale eller 
som en samlet forpagtningsaftale, der dels dækker huslejen som i 
Model I samt dækker finansiering af de ca. 50% af inventarinveste-
ringen + videreførelse af omkostningerne til de ca. 50% af inventarin-
vesteringen, som er leaset. 

Huslejens størrelse vil normalt sættes noget lavere end tilsvarende 
kædebutikker i de større byer. Det skyldes, at risikoen er større i de 
mindre bysamfund, og fordi projektet typisk drives af andre værdi-
sættende faktorer end decideret afkast her og nu. 

Går det godt for købmanden – går det godt for lokalsamfundet

Det er dog samtidigt vigtigt, at huslejen sættes i et niveau, således at 
man i den garanterede / forventede driftsperiode kan tilbagebetale 
det meste af lånene og efter en årrække have udsigt til et godt afkast 
på investeringen samt sikkerhed for, at investeringen bliver i ”murste-
nene” og kan betales tilbage i form af udlodninger/tilbagebetaling ef-
ter en budgetteret årrække. Ligeledes er der typisk en sammenhæng 
mellem husleje og værdisætning af ejendom, som er væsentlig ift. 
realkreditbelåning mv. 
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2.22

Billede 3: Eksempel på primære opland og konkurrenter jf. markedsanalyse

2.21

FASE 2



KØBMANDENS DRIFTSSELSKAB
Målet med det nye butikssetup i lokalsamfundet er, at skabe en bæ-
redygtig dagligvarebutik - både på kort og lang sigt. 

Der er 3 afgørende faktorer, som skal være tilstede for at dette kan 
lade sig gøre:

1. En købmand, som kan udløse det potentiale, der er for omsæt-
ning i markedsområdet.

2. Et kædeformat, som kan understøtte den opgave, som butikken 
har i markedsområdet.

3. En finansiering, der kan understøtte den vækst, der skal sikre bu-
tikken og økonomien på lang sigt.

1: EN KØBMAND, SOM KAN UDLØSE DET POTENTIALE DER ER FOR OM-
SÆTNING I MARKEDSOMRÅDET
Den afgørende X-factor for, om projektet med en ny dagligvarebutik 
bliver en succes er, at man har den rigtige person til at drive butikken. 
Markedsanalysen finder frem til det potentiale der er for omsætning 
i markedsområdet, men købmanden er den person, som skal være 
med til at indfri det uforløste potentiale i den nye dagligvarebutik. 
Købmanden er den forskel, som kan være med til at sikre projektet 
hurtig og sikker succes. Den nye dagligvarebutik kan have mange 
funktioner den skal/kan udfylde, alt efter hvor langt der er til nærme-
ste større by med indkøbsmuligheder. Skal den være byens blomster-
butik, byens bager, byens renseri osv. Købmanden skal i samarbejde 
med Dagrofa finde frem til, hvad der giver mening i markedsområdet, 
og som kan være med til at skabe en god butiksøkonomi.

Købmanden er en vigtig brik i projektets succes. Det er derfor vig-
tigt, at den rigtige person bliver valgt til opgaven. I samarbejde med 
arbejdsgruppen og Dagrofa HR opstilles de kritiske jobfaktorer, som 
er vigtige for den kommende købmand at besidde. Såfremt der er en 
eksisterende købmand, som har disse kvalifikationer, kan man hur-
tigt gå videre med at få foretaget kædevalg og lavet et budget for 
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2.23
den kommende butiksøkonomi. Skulle der ikke være en butik i byen 
i dag , eller er købmanden fx på vej på pension, så hjælper Dagrofa 
HR med at finde den rette kandidat til at drive butikken, i samarbejde 
med arbejdsgruppen. 

Når den rette kandidat er fundet, er der mulighed for at søge KFI om 
tilskud til uddannelse af købmand til den kommende opgave, via en 
mentor ordning med en købmand i en anden sammenlignelig butik. 
Det optimale vil i den situation være, at købmanden er fundet nogle 
måneder før åbning, så der er mulighed for at uddanne/introducere/
ruste købmanden til den nye hverdag via mentorordningen, inden åb-
ningen af egen butik. 

Se mere om mulighederne på www.kfi.dk

2: ET KÆDEFORMAT, SOM KAN UNDERSTØTTE DEN OPGAVE SOM BU-
TIKKEN HAR I MARKEDSOMRÅDET
Dagrofa Købmandshuset arbejder løbende på at udvikle kædeforma-
ter og koncepter, som har en butiksøkonomi, der gør det muligt for 
en købmand at tjene penge på drift af en dagligvarebutik i mindre by-
samfund, hvis et moderne butiksanlæg er tilstede. Den største udfor-
dring i mange mindre bysamfund er, at der ligger en butik i dag, som 
er utidssvarende, underinvesteret, omkostningstung og nedslidt. 

Det afgørende for at skabe en god butiksøkonomi, hvor der bliver et 
afkast til reinvestering i butikken samt løn til købmanden er, at butik-
ken placeres i det rette kædeformat og vælger eventuelle yderligere 
koncepter til. De kædeformater, som passer til de omsætningsklas-
ser (12 - 30 mio. kr. ekskl. moms), der arbejdes med i denne drejebog 
er Min KØBMAND og SPAR. 

FASE 2

http://www.kfi.dk


Kædeformaterne indeholder mange identiske elementer:

Min KØBMAND formatet passer godt til dagligvarebutikker i omsæt-
ningsintervallet 12 - 20 mio. kr., hvor den rette sammenhæng af gode 
tilbud og sortiment er tilstede. Med foranstående omsætning i en 
Min KØBMAND butik, får man et salgsareal, hvor de varer, der står 
på hylderne i butikken, bliver solgt løbende og ikke kommer til at ”stå 
stille” og samle støv med efterfølgende tab, når varerne løber på dato 
til følge. 
Ønsker man at vælge nogle af koncepterne i SPAR formatet til (im-
pulskøler på køle- og frostvarer, hverdagsklassikere – lette aftenmål-
tider mv.) vil det oftest være en mulighed og styrke butikken, hvis det 
kan påvirke butiksøkonomien positivt.

27

SPAR formatet passer godt til dagligvarebutikker i omsætningsinter-
vallet 18 - 30 mio. kr., hvor der i formatet er mange gode tilbud og 
et bredt sortiment i butikken. På baggrund af de mange gode tilbud 
og brede sortiment, er det vigtigt for købmanden, at få gjort de gode 
tilbud synlige i butikken og vise hvad kunden ellers har af muligheder. 
Herudover er det købmandens opgave, at gøre de forskellige kon-
cepter i SPAR synlige for kunden og få dem til at leve i butikken og 
generere omsætning. Ligger butikken i den nedre del af omsætnings-
intervallet, vil det oftest være svært at lave mange lokale tilpasninger, 
da dette kan påvirke salget af det basissortiment, som skal være i 
butikken.

Dagrofa Købmandshuset og Dagrofa Butiksudvikling hjælper, i sam-
arbejde med arbejdsgruppen/købmanden, at finde frem til det kæde-
format, som skal vælges for at sikre den mest robuste butiksøkono-
mi på kort og lang sigt.

FASE 2



3: EN FINANSIERING, DER KAN UNDERSTØTTE DEN VÆKST, DER SKAL 
SIKRE BUTIKKEN OG ØKONOMIEN PÅ LANG SIGT
Inden en købmand kan sige ja til at starte en ny butik op, skal der 
udarbejdes et drifts- og likviditetsbudget for den kommende butik, 
herunder estimeres et behov for en samlet driftsfinansiering gen-
nem etablering af en kassekredit med en trækningsret og udstedel-
se af leverandørgarantier samt eventuel finansiering af investering i 
inventar.

Behovet for driftsfinansiering vil være forskellig alt efter hvilken løs-
ning arbejdsgruppen arbejder med. I Model I skal købmanden finan-
siere såvel den løbende drift, som investering i inventar, hvorimod 
der i Model II alene skal finansieres den løbende drift. Såfremt der 
arbejdes med Model III, vil købmanden skulle finansiere både den 
løbende drift samt investering i inventar og ejendom.

Udgangspunktet for udarbejdelse af et driftsbudget for den kom-
mende butik er den butiksøkonomimodel, der er for hvert kædefor-
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mat. Eksempel på et driftsbudget udarbejdet efter butiksøkonomi-
modellen ses nedenfor. Det generelle driftsbudget tilpasses herefter 
de lokale forhold, hvor det er muligt at korrigere for et større salg af 
nogle varegrupper, som man i den lokale butik vil sætte ekstra fokus 
på. Som eksempler på dette kunne være, udvidet bakeoff afdeling 
med mulighed for smurte sandwich mv., hvis man ligger i tilknytning 
til en skole eller en større arbejdsplads. Der kunne også være tale om 
at etablere en udvidet blomsterafdeling, hvor det er muligt at få bun-
det buketter og lavet kranse til begravelser mv. Udvidet sortiment af 
nonfood, legetøj og strandartikler, såfremt man ligger i umiddelbart 
nærhed af en strand eller et sommerhusområde/campingplads. 

Driftsbudgettet tager udgangspunkt i en standard butiksøkonomi-
model. I samarbejde med arbejdsgruppen for projektet, er det muligt 
at gøre økonomien mere robust ved at investere i foranstaltninger, 
som kan give besparelser på lang sigt, fx energioptimering af butik-
ken, elektroniske hyldeforkanter på inventaret osv. 

Figur 4:  Eksempel på driftsbudget med 
 udgangspunkt i model II

FASE 2



Nedenfor er vist de forskellige måder hvorpå brug af ejendom og in-
ventar betales og udgiftsføres i budgettet. 

Behov for likviditet kan opdeles i 4 kategorier:

1. Trækningsret på kassekredit 
2. Leverandørgarantier
3. Finansiering af inventar
4. Lån til finansiering af ejendom                                                            

(denne del behandles ikke, da den er omtalt andetsteds under 
finansiering af bygninger i drejebogen)
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1: TRÆKNINGSRET PÅ KASSEKREDIT
Finansiering af den løbende drift afhænger af flere faktorer, og er of-
test afhængige af de konkrete forhold i den enkelte butik. Følgende 
faktorer vurderes, inden det endelige behov til finansiering af den lø-
bende drift fastsættes:

• Varelageret størrelse (dette kan afhænge af salgsarealets stør-
relse samt ekstra varer udover kædeformatet)

• Varedebitorer (hvor meget kredit gives der til kunder - oftest virk-
somheder/institutioner)

• Varekreditorer (hvor meget kredit modtager butikken fra leveran-
dører)

• Skyldige omkostninger (hvor lange kredittider har butikken hos 
primært det offentlige på A-skat og moms mv.)

• Indskud af egenkapital fra købmand

Når ovenstående faktorer er vurderet og indarbejdet i likviditetsbud-
gettet, er der fundet et estimat for, hvor meget kassekreditten vil 
være trukket med ved opstarten samt hvor meget, der skal være i 
ekstra råderum på kassekreditten, for at kunne tage midlertidige ud-
sving i varelager mv. som følge af sæson eller indkøb af større partier 
til salg over en længere periode.

I eksemplet på næste side, er der estimeret et træk på kassekreditten 
i niveau tkr. 550 ved opstarten og den samlede kreditramme på kas-
sekreditten er estimeret til tkr. 1.000. Dette betyder, at der er tkr. 450 
til at tage midlertidige udsving, som følge ændring i varelager mv. 

MODEL I

Ejendom

Leasing af 
inventar

Lån til 
inventar

Tabel 7: Indregning af omkostninger til ejendom og inventar i driftsbudget

Husleje udgifts-
føres i resultatet

Leasingydelse 
udgiftsføres i 

resultatet

Renter på lån og 
afskrivning på 

inventar udgifts-
føres i resultatet

Husleje udgifts-
føres i resultatet

Leasingydelse 
udgiftsføres i 

resultatet

Renter på lån 
og afskrivning 
udgiftsføres i 

resultatet

Leasingydelse 
udgiftsføres i 

resultatet

Renter på lån og 
afskrivning på 

inventar udgifts-
føres i resultatet

MODEL II MODEL III

INDREGNING AF OMKOSTNINGER TIL EJENDOM OG 
INVENTAR I DRIFTSBUDGET FOR KØBMANDEN

Leje
 udgiftsføres i 

resultatet
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Figur 5: Eksempel på likviditetsbudget
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2: LEVERANDØRGARANTIER
Leverandører af dagligvarer, aviser, blade, apotek og diverse lotterier 
(Danske Spil samt vare- og landbrugslotteri) stiller som betingelse 
for leverance af varer/ydelser, at der stilles behørig garanti for den 
kredit der ydes til butikken. Garantien afhænger af konkrete forhold 
samt forventet estimat på omsætning på de forskellige områder. Ga-
rantien stilles særskilt til de enkelte leverandører.

Garanti for leverance af dagligvarer fra Dagrofa Logistik beror på en 
konkret vurdering af den enkelte butik og købmand. Garantien kan 
stilles som en bankgaranti og/eller ved afgivelse af virksomhedspant 
med sikkerhed i varelager og debitorer.

Garantistillelsen for den enkelte butik er individuel og i nogle tilfælde 
afhængig af købmanden. Størrelsen af de garantier der skal stilles 
til leverandører ekskl. Dagrofa Logistik, udgør oftest i niveau tkr. 100 
– 250.

3: LÅN TIL FINANSIERING AF INVENTAR
Finansiering af inventar kan deles op i 2 kategorier:

• Leasing
• Lån til køb af inventar

Leasing
KFI har, via en leasingordning, mulighed for, at finansiere optil 50% 
af anskaffelsessummen til inventar, såfremt der er tale om en bære-
dygtig selvstændig købmand, som opfylder de til enhver tid opstil-
lede kriterier for godkendelse. Uanset om der er tale om Model I, II 
eller III vil det være muligt, at få op til 50% af anskaffelsessummen til 
inventar finansieret gennem leasing (der er derfor ikke i modellerne 
nogen forskel på dette).

Leasing af inventar sikres med ejendomsforbehold i de leasede ak-
tiver, hvorfor der oftest ikke er noget krav til sikkerhed udover det 
naturlige ejendomsforbehold. 31

Lån til køb af inventar
Restfinansieringen på inventaret udgør omkring 50% af anskaffel-
sessummen. Denne skal i Model I og III oftest skaffes via lån hos et 
pengeinstitut. Benyttes Model II hvor ejendomsselskabet ejer inven-
taret og indsamler egenkapital til nedbringelse af finansieringsbeho-
vet, vil det kunne reducere den sum, der skal finansieres til 30 - 40% 
af anskaffelsessummen (dette afhænger af hvor meget borgerne 
samler ind til etablering af anpartskapital i deres ejendomsselskab).

Restfinansieringen af inventar sikres oftest med pant i de finansiere-
de aktiver, idet det oftest være svært at flytte til en ny butik. Dette er 
årsagen til, at det må forventes, at pengeinstituttet vil kræve en andel 
egenfinansiering. Denne egenfinansiering er medtaget i oversigten 
over nødvendig mindste anpartskapital i i tabel 4,5 og 6 i Fase 1. 

FORHANDLING MED LÅNGIVERE
Når det samlede likviditetsbehov for købmandens driftsselskab er 
estimeret og opgjort til et samlet engagement, skal der igangsæt-
tes forhandlinger med kreditgivere omkring bevilling af de ønskede 
rammer.

KFI og Dagrofa kan evt. tilbyde, at hjælpe med finansieringen ud fra 
følgende overordnede retningslinjer: 

Ved omsætningspotentiale < 15 - 20  mio. kr. ekskl. moms - vil det 
typisk være et pengeinstitut, alternativt Dagrofa, der kan være finan-
sieringspartner for købmandens driftsselskab. 

Ved omsætningspotentiale > 15 - 20 mio. kr. ekskl. moms - vil det 
typisk være et pengeinstitut, alternativt KFI, der står for et finansie-
ringstilbud til driftsselskabet.

FASE 2
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BUDGET FOR DRIFTEN AF BUTIKKEN
Der skal nu laves budgetter for driften af butikken og i den førnævnte 
pakke fra KFI, indgår således opstilling af et budget for butiksdriften.
 
Driftsselskabet og arbejdsgruppen bør samarbejde omkring hvilken 
Model ( I, II eller III), der er mest optimal i det konkrete projekt og drøf-
te hvilke vilkår og huslejeniveauer, der arbejdes henimod. 

Oplæg til huslejeaftale for Model I og II, kan ses i Bilag 5 på:
www.butiksdrejebogen.dk 

Oplæg til Leasingaftale for Model II, kan ses i Bilag 6 på:
 www.butiksdrejebogen.dk 

Begge aftaler skal dog forhandles til det konkrete projekt, og det er 
vigtigt, at både ejendomsselskab og driftsselskab senest i den be-
sluttende fase 4, rådfører sig med egen advokat og revisor om disse 
aftalers indhold. 

I Model III, er der ikke tale om huslejeforpligtigelser mellem borge-
re og købmand, men aftaler om vilkår mellem långiverne samt køb-
mandens driftsselskab bør drøftes nu. 
Det være sig forrentningsniveau, tilbagebetalingstid, rabatsatser ved 
forskellige investeringsniveauer osv. 

Eksempel på tegningsaftale for Model III, kan ses i Bilag 14 på:
www.butiksdrejebogen.dk 

32

2.25Forudsætninger for finansiering af driftsselskab:

• Købmand (hovedaktionær i driftsselskabet) kan kreditgodkendes 
• Købmanden indskyder kontant kr. 50.000 - 300.000 i et selskab 

og hæfter personligt for en del af engagementet
• Salgsareal og kædeformat kan godkendes af Dagrofa Køb-

mandshuset
• Butikken tilmeldes Dagrofas backofficesystemer (Standardløs-

ning på bogholderi, budget- og budgetopfølgning med statusop-
tællinger i løbet af året og bemandingsplanlægning mv.)

Kontakt butiksudvikling@dagrofa.dk for yderligere information og 
drøftelser herom. 

HUSLEJEGARANTIEN

1. Det vil oftest være købmanden selv, der skriver på den kommen-
de lejekontrakt og som forestår oprettelse af en huslejegaranti 
via fx Dagrofa, KFI, Vækstfonden e.l. i det aftalte antal uopsigeli-
ge år, typisk 7– 10 år. 

2. Det kan i enkelte tilfælde også være Dagrofa, der står som lejer 
på den kommende lejekontrakt og derved samtidigt hæfter for 
lejegarantien i uopsigelighedsperioden, på typisk 7- 10 år. Dagro-
fa udarbejder herefter en fremlejekontrakt med den kommende 
købmand. 

Det vil bero på en konkret drøftelse omkring det bedst egnede setup 
for den konkrete lokale case. 

2.24
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GRUND

Der skal nu tages kontakt til sælger af grund til den foretrukne place-
ring af det nye butikshus. 

Vær dog opmærksom på, at det ikke er muligt at placere en dagligva-
reforretning hvor som helst, da området hvor man ønsker at bygge, 
skal være udlagt til detailhandel med dagligvarer. Det bedste er, at 
ringe til kommunens planafdeling og spørge ind til hvilke muligheder 
eller alternativer der er. Ofte er det nødvendigt ,at der skal laves en lo-
kalplan, hvis den ikke allerede foreligger. Dette kan tage op til et år at 
få gennemført. Så det er vigtigt med en god kontakt hos kommunen, 
der kan være jer behjælpelige med placering m.m. 

Jordbundsforholdene på den eller de aktuelle grunde bør undersø-
ges nærmere, idet det kan være forbundet med store ekstraomkost-
ninger, at planlægge et byggeri i et område med blødbundsforekom-
ster, højt grund vand osv. Hvis ikke der foreligger geotekniske data på 
området, så kan man få et fingerpeg ved at søge historiske data på
www.arealinfo.dk

2.3

På denne side kan man under ”her kan jeg” søge på en given adresse. 
Derefter kan man åbne ” vis kortlag” og åbne fanen ”tilskudsordnin-
ger og drift af…” 
Herunder findes et faneblad, der hedder jordbundstyper, som åbnes. 

Således kan det til brug for de indledende undersøgelser vurderes på 
egnetheden til direkte fundering. 
Sand og ler er begge jordarter der er OK til direkte fundering. Sand 
er dog bedst.  
Ler bliver problematisk hvis der er et højt grundvandsspejl - hvilket 
lokale pejlinger måske kan sige noget om. 
Er der risiko for mosejord (humusholdige jordlag), så skal man være 
på vagt. Men oftest vil en by være placeret på relativt rimelige funde-
ringsforhold. 
     
Grundens størrelse, topografi, udformning samt købsprisen herpå 
bør indgå i overvejelserne i denne fase 2. 

Det er væsentligt, at grundprisen er realistisk ift. det samlede budget, 
ligesom det kan være omkostningstungt hvis en grund er for stor i 
forhold til den udnyttelse man kan få deraf.

Områder, der hverken skal bebygges eller befæstiges skal også hol-
des vedlige, og omkostningerne hertil vil typisk belaste driftsbudget-
tet unødigt. Dog kan det samtidigt være en fordel, at der evt. er udvid- 
elsesmuligheder på grunden, således, at der ved kommende behov, 
kan udvides i sammenhæng med det nuværende projekt. 
Hold også et åbent øje på kommunens krav til maksimale bygnings-
størrelser for dagligvarehandel samt bebyggelsesprocenter for grun-
den. 

Der er således flere ting der skal med i overvejelserne, før den endeli-
ge beslutning eller indstilling foretages.
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Billede 4: Søgning på jordbundstyper
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BYGGERI:

HVAD SKAL DER BYGGES? - KONKRETISERING
Omsætningspotentialet fortæller om de ideelle kvadratmeter til det 
kommende byggeri. 

I tabel 4, 5 og 6 er det angivet, hvilke anbefalinger til butiksstørrelse, 
der kan passe til de forskellige omsætningspotentialer. 

Til støtte for valget af udformning, er det vigtigt, at tænke omgivelser-
ne og andre faktorer ind. Der kan i lokalplanen for området, være krav 
til materialer, tagform, farver, skiltning, højder, placering på grunden 
m.v. Ligeledes er der stor forskel på, om byggeriet skal ligge i en by-
midte eller i udkanten af byen, i forhold til materialevalg og byggestil.
 
Eksempelvis vil der typisk i en bykerne med historiske bygninger, 
være krav om en klassisk bygning med en højere taghældning, tegl-
tag og murstensfacader. Derimod kan man ofte i udkanten af byen, 
få friere tøjler til bygningens udformning og udseende. 

Prisen på byggeriet er afhængig af både udformning, materialevalg 
og størrelse på bygning. Det er typisk lidt dyrere at bygge med gedig-
ne materialer som tegltag og murstensfacader, men samtidigt kan 
det, ved at benytte konkurrencefordelene i en licitation, begrænse 
sig til mindre ekstraomkostninger og dermed en hensigtsmæssig 
løsning. 

Bygningen bør være så vedligeholdelsesfri som muligt, og man skal 
huske, at den skal danne centrum for dagligvarehandelen og være 
borgeres mødested i rigtigt mange år fremover. 
Det er dejligt at glædes over et smukt og harmonisk byggeri, der pry-
der byen, samtidigt med, at man kan foretage sine dagligvareindkøb 
i flotte rammer. 

Man må, som borger, godt være stolt over den 
bygning, man selv har været med til at finansiere.

2.4

EKSEMPELBYGGERIER
Byggeprisen vil variere i forhold til både byggestil og bygningsstørrel-
se, samt af det generelle prisniveau på opførelsestidspunktet. 

Der er ofte en generel opfattelse af, at jo dyrere materialer des højere 
m² pris og jo mindre bygning des højere m² pris. 

Men det er ikke altid, at det er så givet eller lineært som ovenfor be-
skrevet, og der bør derfor foretages grundige overvejelser, før man 
til- eller fravælger den ene løsning frem for den anden. Derfor er det  
i disse overvejselser vigtigt at huske, at: 

• 600 m2 er ikke et lille byggeri
• Materialevalget bør passe til omgivelserne
• Materialevalget og levetider herpå, bør tilpasses og vurderes ift.

de forventede vedligeholdelsesomkostninger
• Konkurrencefordelen ved at afholde en licitation, optimerer pri-

serne på byggeriet

Der er i denne drejebog lavet forslag til udvendigt design samt indret-
ning af 3 eksempelbyggerier. 

Designet vil kunne kombineres og anvendes frit til alle 3 eksempel-
byggerier. 

De tegnede forslag kan ses på de næste sider.
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EKSEMPELBYGGERI:
MURET BYGGERI MED 35 - 45 GRADES TEGLTAG

Her vist som ca. 600 m² byggeri. Størrelse og byggestil 
kan varieres på tværs af de viste eksempelbyggerier. 

Muret byggeri med bærende konstruktion opbygget af 
træ- eller stålspær.

Billede 5: To-skibsbygning med murede facader og 45 graders tegltag

Billede 6: Murede facader og 35 graders tegltag

FASE 2
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EKSEMPELBYGGERI:
ELEMENTBYGGERI (SANDWICH-ELEMENTER) MED 20 
GRADERS STÅLTAG

Her vist som ca. 800 m² byggeri. Størrelse og byggestil 
kan varieres på tværs af de viste eksempelbyggerier. 

Byggeri i sandwich elementer med bærende konstrukti-
on opbygget af træ- eller stålspær.

Facader kan også mures op, og taget kan udføres med 
eksempelvis eternit eller listepap.

Billede 7: Elementbyggeri med 20 graders taghældning

Billede 8: Elementbyggeri med skalmur og fladt tag

EKSEMPELBYGGERI:
ELEMENTBYGGERI (BAGMUR) MED SKALMUR AF TEGL 
OG FLADT TAG MED TAGPAP

Her vist som ca. 1000 m² byggeri. Størrelse og bygge-
stil kan varieres på tværs af de viste eksempelbyggerier. 

Bærende tagkonstruktion er her typisk betondragere 
(TTS), som hviler på elementmuren.

Facaderne kan enten være murede eller kan opføres 
som sandwich elementer i beton med en frilagt over-
flade.

FASE 2



BUTIKSINDRETNINGEN
Butiksindretningen afhænger af den, for omsætningen, optimale bu-
tiksstørrelse.

Her nedenfor og på de kommende sider er vist 3 eksempelindret-
ningsplaner, der er tilpasset de 3 butiksstørrelser. 
Indretningsplanerne findes også i Bilagmappen som hhv Bilag 7, 
Bilag 8 og Bilag 9 på: www.butiksdrejebogen.dk 

MIN KØBMAND - OMSÆTNING 12 - 18 MIO. EKSKL. MOMS
Ca. 600 m² bygning

37

2.43

365 m²
Salgsareal

9 m²
Frostrum

11 m²
Vindfang

12 m²
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Rev. Nr.: Rev. Dato: Rev. Beskrivelse:

Sign:.: Sags nr.:

Tegn. nr.:

Mål:

Dato:

Sag:

Bygherre:

Emne:

Købmandshuset

Mørupvej 2-4

Tlf.nr.: 70 20 02 68

Dagrofa
7400 Herning

Indretning- og Etablering

 1 : 100Indretning

Glenn Thorup / JH

(79)3.1

15 000

Enter address here
Standardbutik 585m2 brutto , 375 m2 netto

15.03.2016

Owner

Billede 9: Indretningseksempel med 375 m² butik / 210 m² lager og servicefaciliteter
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MIN KØBMAND ELLER SPAR - OMSÆTNING 18 - 25 MIO. EKSKL. MOMS
Ca. 800 m² bygning
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Billede 10:      Indretningseksempel med 550 m² butik / 255 m² lager og servicefaciliteter

533 m²
Salgsareal

13 m²
Frostrum
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Flaskeindl. 18 m²
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Rev. Nr.: Rev. Dato: Rev. Beskrivelse:

Sign:.: Sags nr.:

Tegn. nr.:

Mål:

Dato:

Sag:

Bygherre:

Emne:

Købmandshuset

Mørupvej 2-4

Tlf.nr.: 70 20 02 68

Dagrofa
7400 Herning

Indretning- og Etablering

 1 : 100Indretning

Glenn Thorup / JH

(79)3.1

15 000

Enter address here
Standardbutik 805 m2 brutto, 550 m2 netto

15.03.2016

Owner
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SPAR - OMSÆTNING 25 - 30 MIO. EKSKL. MOMS
Ca. 1000 m² bygning
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Billede 11:     Indretningseksempel med 700 m² butik / 285 m² lager og servicefaciliteter

682 m²
Salgsareal

15 m²
Frostrum

12 m²
Kontor

9 m²
Flaskeindl. 18 m²

Vindfang
42 m²

Flaskelager

18 m²
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2 m²
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Blomster

Pap
presse

Impulskøler

Rev. Nr.: Rev. Dato: Rev. Beskrivelse:

Sign:.: Sags nr.:

Tegn. nr.:

Mål:

Dato:

Sag:

Bygherre:

Emne:

Købmandshuset

Mørupvej 2-4

Tlf.nr.: 70 20 02 68

Dagrofa
7400 Herning

Indretning- og Etablering

 1 : 100Indretning

Glenn Thorup / JH

(79)3.1

15 000

Enter address here
Standardbutik 985 m2 brutto / 700 m2 netto

15.03.2016

Owner
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VISUALISERING AF BYGGERIET
Det er optimalt, at kunne få en fornemmelse af det påtænkte byggeri 
på den aktuelle grund med omgivelser og omkringliggende bygning-
er, allerede inden byggeriet står klart. Dette kan man gøre ved hjælp 
af en visualisering af byggeriet på et foto, fra den aktuelle lokation. 

Der er flere fordele herved: 

• Man får et væsentligt bedre beslutningsgrundlag for byggeriet
• Man får et ikon for projektet og kan vise omverdenen og alle inte-

resserede anpartstegnere,  hvad det er der er i støbeskeen
• Man får en mulighed for at vise kommende långivere og investo-

rer, hvad der er planlagt. 

En visualisering af byggeriet skaber en større seriøsitet omkring pro-
jektet, og derfor er det netop en af de ydelser, der indgår i KFI-pakken, 

40

2.44
således man allerede på dette måske tidlige, men meget vigtige sta-
de i processen får visualiseret planerne. Så når I har fået tilsagn til 
KFI-pakken, er der heri mulighed for, at få udarbejdet visualiseringer 
af jeres forventede byggeri på den påtænkte lokalitet. 

Der er mulighed for at arbejde med alle de 3 eksempelbyggerier og 
frit lege med farver, materialer og størrelser på byggeriet. 

Det man som arbejdsgruppe skal gøre, efter man har fået bevilget 
KFI – Pakken er, at tage gode fotos af den påtænke lokation og sen-
de dem til info@bk-nord.dk. Herefter vil arkitekten forestå arbejdet 
med visualiseringerne, efter aftale med jer, om de planlagte ønsker til 
størrelse, placering, farver mv. 

Billede 12:     Eksempel på visualisering af påtænkt byggeri

FASE 2
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PRISOVERSLAG
Prisen på byggeriet kan først fastsættes endeligt efter afholdelse af 
en licitation. Men som indikation til budgetpriserne for investeringen 
i både bygning og grund inkl. udenoms anlæg, p-pladser osv., samt 
evt. inventar, kan man anvende de i tabel 4 - 6 angivne indikationer 
for investeringssum. 

I KFI-pakken ligger der desuden mulighed for, at få udarbejdet et kon-
kret prisoverslag på det visualiserede byggeri med de aktuelle ønsker 
til materialer mv.  

FINANSIERING

BUDGETTER
Der skal nu oprettes et budget for anpartsselskabets investering 
(Model I og II) eller for driftsselskabet (Model III), som viser evne til 
at honorere de drøftede vilkår i form af huslejeaftale eller lånevilkår.  
 
Måske man selv sidder med kompetencerne hertil i arbejdsgruppen, 
men det er en del af KFI-pakken, at der er mulighed for at få hjælp 
til et investerings-, drifts- og likviditetsbudget for både ejendomssel-
skabet og driftsselskabet. Kontakt butiksudvikling@dagrofa.dk

Disse budgetter skal tilpasses hinanden og holdes løbende ajour 
gennem projektet, som de reelle investeringer og lån kendes. 

Afhængigt af hvilken model der planlægges at anvende i det videre 
arbejde (Model I, II eller III), er der forskellige finansieringsmulighe-
der, der skal i spil. 

Uanset hvilken model der ønskes, er det helt væsentlige element, 
at der skabes en større kapital i form af borgeranparter/borgerlån.
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2.45 IDÉGRUNDLAG / FORRETNINGSPLAN
Foruden budgetterne er det væsentligt, at udarbejde et prospekt / 
en forretningsplan, der beskriver idégrundlaget og potentialerne for 
projektet. 
Det er et nødvendigt beslutningsgrundlag for kommende långivere, 
investorer, fondsansøgninger mv. 

Oplæg til prospekt kan ses i bilag 10 på:  www.butiksdrejebogen.dk  
I bilaget ses et eksempel på prospekt til Bælum-projektet, som blev 
udfærdiget til anvendelse til de forskellige finansieringsforhandlinger 
sammen med budgetterne for ejendomsselskabet. 

BANKMØDE
Når projektet når hertil, vil det være en rigtig god idé, at præsentere 
budgetter, visualisering, prisoverslag og forretningsplan for projektet 
ved et møde med de interesserede bank- og realkreditforbindelser. 

Ved dette møde kan der med fordel deltage repræsentanter fra både 
arbejdsgruppe, købmand samt Dagrofa for at sikre en god dialog på 
et oplyst grundlag, og dermed opnå de bedst mulige samarbejdsbe-
tingelser for långivningen. 

2.5

2.51

2.52

2.53
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FINANSIERINGSSAMMENSÆTNING
Finansieringen består typisk af følgende elementer: 

• Egenkapital, herunder evt. fondsstøtte. 
• Realkreditlån 
• Kassekredit/banklån
• Evt. andre långivere 

EGENKAPITAL
Egenkapitalen skal typisk som minimum udgøre 25% af investerin-
gen for, at der kan opnås en fornuftig restfinansiering. Jo mindre 
byggeri der er tale om, des større er behovet for en vis egenkapital. 
Der er derfor i de mindre konceptbutikker i tabel 4,5, og 6 angivet be-
hov for en større egenkapital på min. 30% - 35%, måske endnu større 
andel for de helt små butikker. 

Jo større egenkapital jo mindre risiko er der for långivere, og desto 
større lokalt engagement viser det. 
Anpartstegningen og anpartskapitalen er derfor en utrolig vigtig fak-
tor i projektets videre forløb.  

Bydes der anparter ud til borgere, virksomheder, foreninger mv., så er 
et godt råd, at prisen på én anpart ikke sættes for lavt. En anparts-
størrelse på min. 2.500,- DKK kan de fleste overkomme, og vælger 
man at tegne flere, bliver det hurtigt til en vis sum penge samlet set. 
Vælger man i stedet en mindre enhedsstørrelse, vil det typisk blive 
sværere at opnå den nødvendige egenkapital, trods mange anparts-
havere, idet mange kan have en tendens til at vælge blot at købe en 
enkelt anpart for at være med, og derved skal der tegnes endnu flere 
anparter for at nå målet.  
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2.54 Flere pengeinstitutter vil sikkert gerne tilbyde at låne ud til både bor-
gerlån og tegning af anparter på favorable vilkår. 
Med en tilbagebetalingstid på fx 6 år og en forrentning på fx 5%, vil 
en anpart på fx 2.500,- koste ca. 40,- / mnd – hvilket de allerfleste vil 
kunne afse. Det er derfor en god idé at kontakte de lokale eller inte-
resserede pengeinstitutter for drøftelse af sådanne muligheder. Det 
er ligeledes en god reklame for banken, og de vil måske endda kunne 
få flere kunder på denne måde.  

Fondsstøtte: 
Der kan være flere relevante steder, at søge fondsstøtte til projekter 
som jeres, herunder: LAG – Den europæiske landbrugsfond for ud-
vikling af landdistrikterne - Klik her

Undersøg hvilke lokale fonde, der evt. er i jeres område. Der kan me-
get vel vise sig, at være flere bank / sparekasse o.l. fonde, der kunne 
tænkes at ville bidrage til projektet eller til dele, der bygges med ind i 
projektet, som fx café områder, udstillingsområder osv.

REALKREDITLÅN
Det må forventes, at kunne opnås 60% finansiering gennem realkre-
ditbelåning af bygning og grund. Det er her vigtigt at være opmærk-
som på, at beregningsgrundlaget herfor, typisk ikke beregnes ud fra 
ejendomsværdien eller investeringssummen, men ud fra huslejeni-
veauet. Der er således ikke nødvendigvis direkte sammenhæng med 
den investering der reelt set foretages og det beregningsgrundlag 
kreditforeningen vil tilbyde belåningsprocenten ud fra.  

Beregningsgrundlaget for realkreditsbelåningen fastsættes således 
typisk ud fra huslejens niveau – og dermed vil en lav husleje betyde 
et lavere beregningsgrundlag, og dermed måske en lavere belånings-
procent i forhold til den reelle investering for realkreditlånet. 

FASE 2
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Det er vigtigt, at man tidligt i fase 2 tager kontakt til banker og real-
kreditinstitutter for at drøfte deres villighed, til at deltage i projektet 
samt hvilke konditioner de forskellige vil tilbyde jer. Der kan være stor 
forskel på deres vurderinger og vilkår og dermed tilbud om belåning. 

Det anbefales, at kunne afdrage de langfristede lån på max. 20 år, 
og de kortfristede som banklån/kassekredit på væsentligt kortere 
løbetid – max 10 år. Løbetiden skal tilpasses huslejeniveauet og den 
aftalte uopsigelighedsperiode og lejegarantien, for at gennemføre så 
sikker en investering som muligt. 

KASSEKREDIT / BANKLÅN
Der vil typisk blive behov for yderligere kapital til at dække de sidste 
måske 15%´s belåning. 
Denne kapital kan tilvejebringes gennem en kassekredit. Fordelene 
herved er, at der alene betales renter af det reelle træk, mens rente-
satsen typisk vil være lidt højere end et alternativt banklån. 

ANDRE LÅNGIVERE
Borgerlån:
Borgerlån er reelt set ikke er egenkapital, idet egenkapital som defi-
nition ikke må være et lån. Borgerlånene kan derfor mere betragtes 
som en ansvarlig lånekapital, og idet den typisk vil stå bag både real-
kreditlån og banklån i prioritet, vil den af disse kreditgivere betragtes 
som en egenkapital / indskud. 

KFI – belåning: 
Gennem drøftelser med Dagrofa, vil der kunne forespørges om mu-
lighed for optagelse af KFI-lån se www.kfi.dk

KFI er en erhvervsdrivende fond, der kan give anlægslån til finansie-
ring af investeringer i materielle såvel som immaterielle anlægsakti-
ver for danske, frie, bæredygtige købmænd.

43

KFI tilbyder også mulighed for leasingaftaler til danske, frie, bære-
dygtige købmænd, hvor KFI ejer materielle eller immaterielle aktiver.

Kontakten til KFI går typisk gennem Dagrofa, og I vil gennem drøf-
telserne med dem omkring KFI-Pakken, blive guidet til dette forløb. 

Vækstlån: 
Vækstlån gennem Vækstfonden, www.vf.dk

Vækstfonden yder vækstlånet direkte til virksomheden, og lånet skal 
som udgangspunkt indgå i en samlet finansieringsløsning, der også 
omfatter nye lån og/eller kreditter fra din bank eller et andet finansie-
ringsinstitut.

Vækstlån skal være på min. 2 mio. kr. og står som udgangspunkt 
bag ved den finansiering, man får fra realkredit og bank. 

Lån fra vækstfonden kræver således mindre sikkerhed, men er typisk 
også dyrere at optage end andre tilsvarende lån. 

GARANTIER / KAUTIONER
Der vil blive behov for sikkerheder for lejen ligesom driftsselskabet 
typisk skal stille garantier for deres engagement hos kreditgiverne. 

Lejegaranti:
Der bør stilles garanti for huslejeaftalen selvom der indgås en lang-
varig lejekontrakt med driftsselskabet. Et købmands-driftsselskab er 
sjældent, i sig selv, en garanti for huslejeforpligtigelserne i hele den 
uopsigelige periode. 

En garanti for huslejen, vil være et krav fra de forskellige finansie-
ringskilder, ligesom det er en sikkerhed for ejendomsselskabet, idet 
den eneste indtægt til betaling af afdrag og renter netop ér huslejen. 

FASE 2
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Er det købmandens driftselskab der skal stille garantien, kan han 
måske få denne gennem Dagrofa eller KFI, som yder garantier til 
danske, frie bæredygtige købmænd overfor tredjepart. 

Vækstkaution kan også bruges til garantier. Vækstkautionen kan 
benyttes til næsten alle typer af finansiering, heriblandt arbejds- og 
betalingsgarantier, bank- og realkreditlån, kassekreditter, factoring 
og leasing.

Garantien kan i enkelte tilfælde stilles ved, at lejekontrakten indgås 
med Dagrofa, hvorved det er dem, der har forpligtigelserne overfor 
ejendomselskabet, hvorefter de fremlejer til driftsselskabet.
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SELSKABSFORMEN
På baggrund af drøftelserne i arbejdsgruppen indtil nu og fra drøf-
telserne ved Borgermøde 1, har der sikkert nu tegnet sig et billede af 
den egnede / ønskede model for selskabsdannelsen. 

Det er her i denne fase 2 vigtigt, at I endeligt beslutter jer for, hvilken 
selskabsmodel der skal arbejdes videre med. 

Skal der laves et ApS, der bygger ejendom alene
= Model I

Skal der laves et ApS, der bygger ejendom og stiller inventar ind
= Model II

Skal der etableres en låneforening der låner penge ud til købmanden 
= Model III 

Bilag 11 viser eksempel på vedtægter til stiftelsen af et anpartssel-
skab som Model I og II: www.butiksdrejebogen.dk   

Bilag 12 viser eksempel på vedtægter til stiftelsen af en låneforening 
som Model III: www.butiksdrejebogen.dk

Drøft disse vedtægter godt igennem for at sikre jer, hvilken 
fremgangsmåde der vil være den rigtige i jeres projekt.

FASE 2

http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-11-oplaeg-til-vedtaegter-for-selskabsdannelse-jf.-model-i-og-ii.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-11-oplaeg-til-vedtaegter-for-selskabsdannelse-jf.-model-i-og-ii.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-12-oplaeg-til-vedtaegter-for-laaneforeningsdannelse-jf.-model-iii.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-12-oplaeg-til-vedtaegter-for-laaneforeningsdannelse-jf.-model-iii.pdf


KONTO TIL ANPARTSTEGNING ELLER LÅNEFORENINGEN

Anpartstegning (model I + II) 
Låneforening (model III)

Det er nu også tid for at etablere en konto til anpartstegningen/låne-
foreningen. Til dette er det en rigtig god idé, at kontakte en lokal bank, 
og forespørge om de vil gå ind i dette projekt. Den lokale forankring 
er en fordel for projektet. Der vil ligge et stykke arbejde fra bankens 
side i at hjælpe med registreringerne af indbetalingerne. Omvendt vil 
der også ligge en positiv mulighed for banken, om at låne ud til an-
partstegningen og dermed evt. at få nye og flere kunder i forbindelse 
hermed. Ligeledes er der normalt et stort lokalt engagement fra loka-
le pengeinstitutters side, hvilket også gavner processen. 

Arbejdsgruppen skal beslutte hvem af gruppens deltagere, der skal 
stå for kontoens oprettelse. Typisk vil det være den samme person, 
der vil stå for registreringen af indbetalingerne i tegningsperioden. 

TEGNINGSBLANKET
Der skal forinden borgermøde 2 udarbejdes tegningsblanketter til 
den kommende proces. 

Som eksempel på tegningsblanket til anparter til model I og II - se 
bilag 13 på: www.butiksdrejebogen.dk

Som eksempel på tegningsblanket til låneforening til model III - se 
bilag 14 på: www.butiksdrejebogen.dk
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2.55 FOLDER TIL PROJEKTPRÆSENTATION OG ANPARTSTEGNING
Det er væsentligt at de kommende anpartstegnere / långivere ved 
hvad det er de går ind til, når de lægger penge i det nye projekt. Hvad 
sker der med vores penge på den lange bane, hvad sker der med 
vores penge hvis projektet ikke realiseres? 

Det er vigtigt at orientere om, at pengene indbetales på en spærret 
konto, og at de vil blive tilbagebetalt hvis projektet ikke gennemføres. 

Alle sådanne informationer bør beskrives i en folder, som kan deles 
ud sammen med tegningsblanketterne. 

Som eksempel herpå er der i bilag 15 på: www.butiksdrejebogen.dk, 
en folder, der blev udarbejdet i forbindelse med opstart af anpart-
stegningen til Bælum Butikshus ApS. 

2.56

2.57

Billede 13:     Folder til anpartstegningen (se bilag 15)
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ANDET BORGERMØDE

Så snart de 4 områder er behandlet jf. fase 2, bør andet borgermøde 
afholdes. Til borgermødet beskriver den nedsatte arbejdsgruppe sta-
tus på de 4 områder, og præsenterer anpartstegningsforløbet. 

Borgermødet bør igen annonceres bredt, således både unge som æl-
dre, lokale og omegnens interessenter, har mulighed for at deltage 
heri. (Eksempel på invitation i bilag 16 på www.butiksdrejebogen.dk) 

Annoncering af borgermødet kan fx være ved husstandsomdelte 
flyers, opslag på byens hjemmeside, byens facebook side, plakater 
hos købmanden, i idrætsforeningen mv. Der er normalt stadig ingen 
penge til rådighed i denne fase, så en annonce i avisen er der måske 
ikke råd til. Men der er så megen nyhedsværdi i en sådan historie, at 
de lokale aviser normalt meget gerne vil omtale både historien og 
borgermødet uden annoncering.  Så tag endelig fat i dem, og giv dem 
de informationer I ønsker de skal bringe. 

Det er forsat svært at vide hvor stor opbakningen vil være til en så-
dan aften. Men forvent endnu flere end til det første borgermøde, da 
snakken i byen sikkert har gjort endnu flere interesserede i at høre 
om projektet. 

Hold borgermødet et sted hvor der er plads til endnu flere end de der 
kom til det første møde. Sørg for, at der er mulighed for at købe sig til 
øl/vand mv. Det vil alle stadigt synes er OK i denne fase. 

På borgermøde 2 præsenteres nu status på det arbejde, der er fore-
gået i fase 2: Købmandsdriften, den forventede byggegrund og sta-
tus herpå, det forventede byggeri og visualiseringen heraf, budget-
terne for investeringen og resultatet af de finansieringsdrøftelser der 
er foregået i fasen. 

Der lægges op til den selskabsform der er valgt og beskrivelse af 
selve anpartstegningsprocessen, samt hvilke konditioner der er for 
selve tegningen. 

2.6
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FORSLAG TIL DAGSORDEN
På borgermødet kan der præsenteres og drøftes følgende emner: 
(Eksempel på præsentation i bilag 17 på: www.butiksdrejebogen.dk) 

• Baggrunden for projektet
• Købmandspotentialet
• Grunden projektet skal bygges på 
• Hvordan kan den nye bygning komme til at se ud 
• Hvad kan den nye bygning komme til at rumme – appetitvækker 

på indretningen. 
• Finansieringen
• Forudsætningerne for projektet
• Anpartstegningen – forløbet og fristen herfor. 
• Fremdriftsplanen
• Arbejdsgruppe + tegningsgruppe
• Kommunikationen

Dagrofa tilbyder at deltage ved dette andet borgermøde og kan præ-
sentere f.eks. markedsanalyse og budgetforudsætninger samt præ-
sentere faciliteter og appetitvækkere på den butik, borgerne måske 
snart har i vente. 

Ved mødet kan man udlevere tegningsblanketter og foldere omkring 
projektet. 
Se eksempler i bilag 13, bilag 14 og bilag 15 på: www.butiksdrejebo-
gen.dk 

Anpartstegningen skydes nu i gang.

2.61
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TID + ØKONOMI I FASE 2

Det skal påregnes at bruge 3-4 måneder i denne fase, idet der skal la-
ves markedsanalyse, budgetter for både driftsselskabet og for ejen-
domsselskabet, og der skal udarbejdes visualiseringer, prisoverslag 
mv. 

Idet der kan ansøges om bevilling af midler til gennemførelse af mar-
kedsanalyse, budgetter, visualiseringer og prisoverslag i denne fase 
2, vil der fortsat ikke være brug for egne midler. - Og kaffen, øl/vand 
til borgermødet, vil deltagerne helt sikkert stadigt gerne selv betale 
for, hvis ikke der findes en sponsor i byen. 

2.7

47

FASE 2



INDLEDNING

Efter beslutning på borgermøde 2 om igangsætning af anpartsteg-
ningen og mens alle venter på resultatet heraf, er der stadig emner 
indenfor de 4 kerneområder arbejdsgruppen kan arbejde med, så 
projektet gøres så klart til den kommende bestyrelse som muligt.

KØBMAND

Såfremt der ikke allerede på dette tidspunkt er etableret et driftssel-
skab i det nuværende setup, som skal videreføre driften i det nye 
byggeri, bør der i denne fase 3 indgås aftaler med Dagrofa herom. 

For model I og II skal oplægget til lejeaftalen finpudses og klargøres 
til de endelige beslutninger i fase 4. 

Lejegarantien på de forventede huslejeforpligtigelser i uopsigelig-
hedsperioden, skal driftsselskabet ligeledes afklare muligheder og 
betingelserne for i samarbejde med Dagrofa. 

Indretningen af butikken kan påbegyndes så snart projektet er reali-
serbart, dvs. efter den stiftende generalforsamling. Men de indleden-
de drøftelser herom, kan med fordel allerede nu påbegyndes mellem 
driftsselskab og Dagrofa. Dagrofa varetager både projektering og 
leverancer af inventar og teknik, og har egne projektledere og indret-
ningsteknikere til varetagelse af disse ydelser. 

3.1 GRUND

Arbejdsgruppen bør, ved dialog med kommunen, sikre, at de fornød-
ne tilladelser til etableringen af det planlagte byggeri, forventes at 
kunne gives på den udpegede grund, samt få klarhed over evt. ven-
tetid herpå. 

Forhandlinger om købspris og vilkår herfor igangsættes og klargøres 
til de endelige beslutninger i fase 4. 

BYGGERI

ARKITEKT / BYGHERRERÅDGIVER
Der vil blive behov for at engagere en arkitekt og bygherrerådgiver til 
den kommende byggeproces. Disse/denne skal varetage borgernes 
(anpartshavernes/ långivernes) interesse, og arbejder for det sel-
skab, der står for opførelsen af det nye byggeri (ejendomsselskabet 
ved model I+II og driftsselskabet ved model III) 
 
Gennemførelsen af projektet kommer til at foregå på dagtid og er 
sjældent noget den frivillige bestyrelse har tid og mulighed for at 
gennemføre ved siden af sit civile job. Der skal udarbejdes arkitekt-
forslag, myndighedsansøgninger, evt. prækvalifikation, udbudsmate-
riale, licitation og senere byggestyring - alt sammen for at sikre, at 
investeringen bliver som forventet og til den forventede pris og tid. 

3 FASE 3
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3.2

3.3

3.4

3.41



49

• Hvis man peger på én specifik til at gennemføre opgaven kan 
man let komme til at støde andre, eller skabe mistillid til inten-
sionerne. 

• Har de lokale håndværkere konkrete erfaringer med tilsvarende 
byggeri?

• Hvis man vælger at pege på én specifik til gennemførelsen af 
byggeriet, er det svært at vide, om man reelt set får den bedste 
pris på byggeriet.  

Alt hvad der bliver arbejdet med, skal der kunne stås på mål for 
overfor alle anpartshaverne, kreditgiverne og offentligheden. 

Det gør man bedst ved at udbyde byggeprojektet i fair konkurrence 
og på lige vilkår. Er der tale om offentlig støtte til byggeriet fx via LAG 
midler o.l., så er det, jf. Tilbudsloven, et krav at projektet bydes ud. 

Man bør overveje at gennemføre en såkaldt prækvalifikation når pro-
jektet skydes i gang efter den stiftende generalforsamling. Til denne 
proces kan alle, der er interesserede i at deltage i byggeriet af projek-
tet, byde sig til.  

Udvælgelseskriterierne skal være veldefinerede og udarbejdes i sam-
arbejde med bygherrerådgiveren. 

Kriterierne kan være fx økonomiske nøgletal, erfaring fra tilsvarende 
byggerier, evne til at gennemføre byggeriet i den ønskede entreprise-
form (se næste side), til den ønskede tid og så videre. 

3.42

Det er derfor vigtigt, at der er fuld tillid til det firma der engageres 
hertil, og at der opleves forståelse for det særlige i et lokalt forankret 
projekt. Ligeledes er det vigtigt, at firmaet har kompetencer og erfa-
ring indenfor butiksbyggeri og samarbejde med Dagrofa. Der vil blive 
et meget tæt samarbejde mellem bygherrerådgiver og Dagrofa om 
at få leverancerne koordineret ind i byggeprocessen. 

Kontakt i denne fase 3 den eller de rådgivere, der ønskes til at byde 
ind på ydelserne, for drøftelse af det kommende forløb. Det er nor-
malt, at der kan fås en fast pris på disse ydelser. 

PRÆKVALIFIKATION
Idet der er tale om et meget lokalt forankret byggeri, vil der typisk 
være et ønske om anvendelse af lokale håndværkere, i så stort et 
omfang som muligt. Det er der også rigtig god ræson i, idet de lokale 
typisk vil lægge et meget stort engagement i at få projektet til at 
lykkes. 

Ønsket om anvendelse af lokal arbejdskraft giver samtidigt også 
nogle udfordringer og dilemmaer, som det er vigtigt at forholde sig 
til, inden der officielt lægges op til hvilken vej man ønsker at gå: 

• Hvem af de lokale håndværkere skal have muligheden, hvis der 
er flere indenfor samme kategori?

• Hvordan og hvem skal vurdere om én eller flere givne håndvær-
kere er økonomisk stærke nok til at gennemføre opgaven samt 
indestå for alle fejl og mangler i den 5 årige garantiperiode, der 
bør sikres efter opførelsen. 

FASE 3
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HOVEDENTREPRISE
Her udbydes projektet i en hovedentreprise hvor hovedentreprenø-
ren, står for flere af de følgende entrepriser som fx jord/beton, murer 
og tømrer. 

El, vvs og ventilation, kan evt. være med i hovedentreprisen eller de 
kan være såkaldte bygherreleverancer. Alle arbejder udføres også i 
denne entrepriseform  på baggrund at et veldefineret udbudsprojekt, 
hvor alle arbejderne og konstruktionsdetaljer mv., er løst og beskre-
vet og snitfladerne mellem de enkelte entrepriser veldefinerede. 

Arbejdets udførelse og koordinering kan overdrages til hoveden-
treprenøren, som evt. kan vælges udfra erfaringer med tilsvarende 
byggeri. Det er dog stadigt bygherren (= selskabet bag byggeriet), 
der har ansvaret for den løbende byggestyring med byggemøder, re-
ferater, tilsyn mv., og som vil skulle engagere en bygherrerådgiver til 
varetagelse af det relativt store arbejde heri.    

Fordele: 
 
• Stadig mulighed for at spørge lokale håndværkere/entreprenører 

i stor udstrækning, idet projektet er detailprojekteret.  
• Stadig stor priskonkurrence og dermed mulighed for større pris-

variationer / besparelser.

Ulemper:  

• Fortsat krav til detaljeret udbud og øget byggestyring.

UDBUDSMETODER

FAGENTREPRISE
Her udbydes projektet i enkeltstående entrepriser som fx jord/beton, 
murer, tømrer, el, vvs, ventilation osv. Alle arbejder udføres på bag-
grund at et veldefineret udbudsprojekt, hvor alle arbejderne og kon-
struktionsdetaljer mv. er løst og beskrevet, og snitfladerne mellem 
de enkelte entrepriser veldefinerede. 

Arbejdets udførelse koordineres af bygherren (= selskabet bag byg-
geriet) samt ansat byggestyrer (bygherrerådgiver), der varetager al 
løbende koordinering, byggemøder med referater, tilsyn mv.    

Fordele: 
 
• Alle relevante / lokale håndværkere kan bydes ind. 
• Stor priskonkurrence og dermed mulighed for større samlede 

prisvariationer /besparelser.

Ulemper: 
 
• De lokale håndværkere har ikke nødvendigvis bygget tilsvarende 

før, hvilket kræver en meget detaljeret beskrivelse og styring/ko-
ordinering af disse. 

• Det kræver mere detaljeret udbud og øget byggestyring.
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Fordele:  

• Mulighed for overdragelse af detailprojekterings- og koordine-
ringsopgaven til entreprenører, der kan påvise erfaring med til-
svarende byggerier. 

• Behov for færre rådgiverydelser og koordinering undervejs i byg-
geriet. 

• Stadigt stor priskonkurrence ved funktionsudbud, hvis de for 
projektet vigtige vilkår, mængder, kvaliteter og ydelser er nøje 
beskrevet i udbuddet.  

Ulemper:  

• Mindre indflydelse på valget af lokale håndværkere.
• Hvis ikke projektet er nøje beskrevet i udbuddet, kan der komme 

utilsigtede løsninger, som ikke var som forventet. 

TOTALENTREPRISE
Her udbydes projektet i en totalentreprise, hvor totalentreprenøren, 
står for alle de følgende entrepriser som fx jord/beton, murer, tømrer, 
el, vvs, ventilation mv. 

Alle arbejder udføres i denne entrepriseform på baggrund at et min-
dre detaljeret, men dog stadigt velbeskrevet funktionsudbud, hvor 
omfang, kvalitet og vilkår er veldefineret – men selve projekteringen 
til arbejdstegninger er overladt til totalentreprenøren. 

Ansvaret for arbejdets udførelse og koordinering varetages fuldt ud 
af totalentreprenøren, som også afholder byggemøder og skriver re-
ferater herfra og har det overordnede tilsynsansvar. Bygherren skal 
dog stadig ansætte en bygherrerådgiver til varetagelse af den løben-
de koordinering med- og opfølgning på totalentreprenørens arbejder 
og økonomien som projektet skrider frem.  

FASE 3
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En altid gældende regel er, at tilkøb - uanset hvad - skal betales. Så 
lægger man mere på bygningsinvesteringen, bør det være fordi, at 
der er indsamlet en støre anpartskapital end forventet. Ligeledes kan 
det få indflydelse på huslejeniveauet, hvis merinvesteringen kommer 
driften til gode. 

Der foreligger et byggeprogram for de sædvanlige fordelinger mel-
lem bygning og inventar, samt specifikation af de særlige indret-
nings- og funktionskrav til butikkerne som skal overholdes, og som 
de rådgivere der arbejder hermed, kender til.  

Det skal derfor, i den forestående udbudsproces, være helt veldefine-
ret, hvilke leverancer entreprenøren kommer med, og hvilke der hører 
til inventarleverancerne. 

PRIS FOR BYGGERI OG ANLÆG
Når man kender det endelige anpartsbeløb og mulige investerings-
niveau, skal det sammenholdes med prisoverslaget, der er lavet på 
byggeriet i fase 2. 

Er prisoverslaget højere end det mulige investeringsniveau, drøftes 
nødvendige tilpasninger i hele projektet. Som alternativ til besparel-
ser på projektet, hvis de ikke synes realistiske eller fremsynede, er at 
søge at skaffe endnu mere anpartskapital / lånekapital. 

Modsat kan man også komme i den positive situation , at der er ind-
samlet mere anpartskapital / lånekapital end forventet som et mi-
nimum. Det fremmer tilbagebetalingstiden, men kan også medføre, 
at man går i dialog om evt. supplerende investeringer i fx café, fæl-
leslokaler eller ændret materialevalg, forskønnelse af den påtænkte 
bygningsinvestering, deltagelse i evt. investeringer der kan hjælpe 
købmandsdriften osv.

Når man vurderer på prisen for investeringen for model I, er det væ-
sentligt, at være vidende om, hvilke investeringer der hører til huset 
og hvilke der hører til inventaret. Typisk kan siges, at det der forven-
tes at holde 30-35 år, med et minimum af vedligehold og som er 
basis for en udlejningsejendom, hører til bygningen, mens særlige 
anskaffelser til købmandsdrift hører til inventarinvesteringen. Der 
kan være områder, der kræver en særlig drøftelse herom, fx særlige 
energioptimeringer, kølerum, ekstra køling, særlige ønsker som kan 
komme driften og bygningens værdi tilgode osv.  

3.44

Billede 14:     Igangværende byggeri

FASE 3



FINANSIERING

ANPARTSTEGNINGEN
Perioden for anpartstegningen bør fastsættes relativt kort. 
Mange venter alligevel med at indbetale til sidst, idet periodens slut 
betragtes som en slags betalingsfrist. 

Bliver tegningsperioden for lang vil det kun trække spændingen, 
der kommer ikke nødvendigvis flere penge ud af det.

På den anden side skal perioden også sættes så tilpas lang, at bud-
skabet kan nå at blive formidlet til så mange som overhovedet mu-
ligt i og omkring lokalsamfundet. 

Den tid der tegnes anparter er en højspændt tid i lokalsamfundet. 
Alle holder vejret og er spændte på resultatet af anstrengelserne. I 
denne tid er det utroligt vigtigt, at holde et meget højt kommunikati-
onsniveau. 

I Bælumprojektet blev der opstillet et skilt på byggegrunden med bol-
de á 100.000,- til indikation af, hvor langt man var nået. 
Der var et enormt engagement i byen, og mange frivillige deltog i 
tegningsgruppens arbejde med at sikre, at alle fik muligheden for at 
være med, samt hjalp med besvarelse af de spørgsmål der kom un-
dervejs. Det var også repræsentanter fra tegningsgruppen, der stod 
for opsætning af skilt og løbende påsætning af bolde på måltavlen, 
som hurtigt blev et vartegn i byen. 

3.5
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Investeringen er både relevant for borgerne, for foreninger, virksom-
heder og andre selskaber i byen og omegnen. I Bælumprojektet er 
der fx deltagelse af i alt 375 anpartshavere, som er fordelt på rigtigt 
mange privatpersoner, både børn (flere har brugt anparterne som 
gaver til deres børn) og voksne. Men også foreninger, institutioner, 
virksomheder i og omkring byen, samt relaterede virksomheder, er 
repræsenteret. 

Bring det gode budskab til hele omverdenen, 
og brug gerne pressen dertil.

Alle skal kunne følge med i hvor langt I er nået, og alle skal kunne nås 
gennem nem formidling, hvis der skal gøres en ekstra indsats for at 
nå målet.  

Formidl gerne resultaterne uge for uge , så alle kan se status og det, 
der evt. mangler, for at nå målet. 

Brug facebook, hjemmesider/internet, opslag ved købmanden / hal-
len o.l. centrale steder i byen. Uddel flyers mv. til at formidle budska-
bet. Og sidst, men ikke mindst, så anvend den unikke liste af interes-
serede, der har skrevet sig på interessetilkendelseslisten. (Se bilag 3 
på: www.butiksdrejebogen.dk).

Det er utroligt vigtigt at sikre et meget højt 
kommunikationsniveau i hele anpartstegningsperioden. 

3.51

Billede 15 + 16:      
Måltavle i Bælum-projektet undervejs i tegningsperioden og ved endt tegning
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Advokaten vil skulle hjælpe jer med følgende i forbindelse med den 
stiftende generalforsamling og stiftelsen af selskabet: 

• Gennemgang af oplæg til vedtægter 
• Varetagelse af dirigentrollen ved den stiftende generalforsam-

ling (sikring af beslutningsdygtighed mv.)
• Oprettelse af stemmesedler 
• Stemmetællingen ved generalforsamlingen 
• Udførelse af referat (protokol) over beslutninger ved generalfor-

samlingen
• Stiftelse af selskabet hos Erhvervsstyrelsen

Få også her gerne en fast pris på gennemførelsen af denne opgave. 

Der er et meget stort og væsentligt arbejde i at varetage alle 
anpartshavernes interesser ved generalforsamlingen,

idet nogle har én anpart og nogle måske har rigtigt mange. 

Det betyder et stort registreringsarbejde i forbindelse med 
konstatering af beslutningsdygtighed, stemmesedler og optælling. 

Det anbefales at anvende en advokats hjælp hertil.

BANKMØDER
I denne fase 3, bør det kunne afklares hvilken eller hvilke bankforbin-
delser, der skal arbejdes videre med. Det er vigtigt, at arbejdsgruppen 
holder en tæt kontakt hertil, og holder dem orienteret omkring forlø-
bet, status på anpartstegningen og evt. tilsagn fra øvrige långivere. 

Der bør i denne fase fremforhandles mindst ét finansieringstilsagn 
fra bank og kreditforening. 

REGISTRERING AF ANPARTSHAVERE
I den tid anpartstegningen løber, er der et stort arbejde i at registrere 
alle indbetalingerne. 

Der vil være et tæt samarbejde mellem den person fra arbejdsgrup-
pen, der varetager denne rolle, og den bank, der står for kontoen til 
indbetalingerne. 

Som værktøj til brug for indbetalingerne er der i bilag 18 et excel-ark, 
der kan anvendes til registreringerne. (Se www.butiksdrejebogen.dk)
Dette ark er et rigtigt godt værktøj til registreringerne, idet man der 
kan søge og sortere på forskellige data. 

Hvis man registrerer efter adresser, er det nemt for tegningsgruppen 
at se, hvilke adresser der endnu ikke er med. Dermed kan man sikre 
sig, at disse også har fået tilstrækkelig information til at kunne træffe 
beslutning om ønsket deltagelse eller ej. 

Diskretion er vigtigt 
– der bør aldrig komme informationer ud omkring 

hvor mange anparter, den enkelte anpartshaver har tegnet.
Lad én mand styre denne registrering sammen med banken. 

SELSKABSPAPIRER
Det er nu selskabspapirerne skal gøres endeligt klare, så de kan dan-
ne grundlag for en vedtagelse på den kommende stiftende general-
forsamling. 

Det anbefales, at arbejdsgruppen - så snart de kan se den forven-
tede anpartskapital vil blive tegnet - tager kontakt til en eller flere 
advokater, for at søge hjælp til etableringen af selskabet. Advokaten 
bør have stor erfaring med selskabsdannelse og afvikling af større 
generalforsamlinger.
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STIFTENDE GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE
Så snart målet for anpartskapital er nået, kan der indkaldes til den 
stiftende generalforsamling. 

Eksempel på indkaldelse ses i bilag 19 på: www.butiksdrejebogen.dk 

Indkaldelsen skal følge de vedtægter, der fremlægges til beslutning 
på den stiftende generalforsamling. 

Arbejdsgruppens deltagere bør gøre op med sig selv, hvorvidt de øn-
sker at stille op til den kommende bestyrelse. Det er ikke en selvfølge, 
at alle ønsker at fortsætte med det relativt krævende frivillige arbej-
de, og det er helt OK, at der er nogen, der vælger dette fra på dette 
stadie, mens andre nye kræfter byder ind. 

Det kan være godt at få friskt blod til bestyrelsesarbejdet 
og friske øjne på alt det forberedte arbejde.

På selve generalforsamlingen skal arbejdsgruppen fremlægge sin 
beretning om arbejdet indtil nu, og budgettet for den kommende in-
vestering skal ligeledes fremlægges. 

Eksempel på arbejdsgruppens beretning til den stiftende generalfor-
samling kan ses i bilag 20 på: www.butiksdrejebogen.dk 

3.6
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TIDSPLAN
Der bør laves en tidplan for det forventede forløb frem til indvielsen 
af den nye butik. 

I dette forløb bør der sættes det maksimale drive på processen, da 
borgerne typisk ønsker at se resultatet af deres investering og enga-
gement så hurtigt som muligt. 

Den estimerede tidsplan for Bælum Butikshus var meget stram, og 
var med udgangspunkt i et allerede foreliggende projektmateriale, 
der var påbegyndt tilretning for opnåelse af fornyet byggetilladelse, 
forud for den stiftende generalforsamling.  

Der bør medtages visse usikkerheder i tidsplanen, som vil kunne 
udsætte processen, så som forsinkede beslutningsprocesser, 

lange leveringstider, vejr, osv.

I Bælumprojektet blev man netop ramt af forsinkede beslutningspro-
cesser som, uden der var problemer, blot tog væsentlig længere tid 
end beregnet. 

Hold et godt tempo på processen, men sæt ikke forventningerne alt 
for højt. Det er langt nemmere at forklare at man er forud for 

tidsplanen, end at skulle forklare forsinkelser til alle anpartshaverne.
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VALG AF REVISOR
På den stiftende generalforsamling skal der også vælges en revisor. 
Til dette formål vil det være godt at have indhentet tilbud fra 2 - 3 
relevante samarbejdspartnere. 

Revisorarbejdet vil normalt som minimum bestå i hjælp til: 

• Udarbejdelse af årsregnskab og deltagelse i den årlige general-
forsamling 

• Løbende bogføring af udgifts- og indtægsbilag. 
• Udarbejdelse af faktura på husleje
• Udarbejdelse af kvartalsmæssige balancer
• Varetagelse af ejerbogen (registreringen af ejerskab til alle an-

parter) 

Arbejdsgruppen kan anbefale den revisor de ønsker at indstille til 
valg på generalforsamlingen. 

BUDGETFREMLÆGGELSE
På den stiftende generalforsamling fremlægges hovedtallene for 
den forventede investering, sammenholdt med de resultater, der på 
nuværende tidspunkt kendes omkring investering, finansiering og 
huslejeniveau.
 
Anpartshaverne skal orienteres om den forventede tilbagebetalings-
tid for investeringen, og omkring de løbende omkostninger, der er 
medtaget i budgettet. 

Det anbefales, at orientere via mundtlig fremlæggelse og uden at ud-
levere budgetoplæggene i skrift til anpartshaverne, idet de på dette 
tidspunkt stadigt ”kun” er foreløbige og der vil kunne komme æn-
dringer heri, idet ingen af forholdene er færdigforhandlede. Budgettet 
skal ikke godkendes af en generalforsamling – det er alene årsregn-
skaberne der skal det. Budgettet skal efterfølgende behandles i den 
nye bestyrelse på baggrund af de mere konkrete drøftelser, der ligger 
efter generalforsamlingen. 

Det er særligt investeringens endelige størrelse, der endnu ikke er 
100% kendt og dermed hovedstolen for lånebeløbet. Rente- og bi-
dragssatser er på dette tidspunkt endnu ikke nødvendigvis færdig-
forhandlede, og slutteligt er det derfor også det endelige huslejeni-
veau, der vil kunne ændre sig i de kommende endelige forhandlinger. 
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TID + ØKONOMI I FASE 3

Denne fase tager den tid der sættes af til anpartstegningen og til den 
efterfølgende forberedelse af generalforsamlingen, samt den tid der 
jf. vedtægterne skal gå fra indkaldelsen til afholdelsen. 

Vurderet vil også denne periode tage ml. 2 - 4 måneder, alt afhængigt 
af, hvor hurtigt målet nås. 

De fleste vil, så snart målet vurderes at kunne nås, vove at foretage 
økonomiske dispositioner til advokat vurderet ml. 10 - 15.000,- 

Der vil også påløbe omkostninger til selve den stiftende generalfor-
samling i form af annonceudgifter, evt. lokaleleje, forplejning, evt. 
eksterne indledere osv. ca. 5 - 10.000,- 
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KØBMAND

Lejegarantien skal nu færdigforhandles som noget af det første, idet 
den er en essentiel forudsætning for långiverne og dermed indgåelse 
af entreprisekontrakten. 

Lejekontrakten skal færdigforhandles og være klar til underskrift så 
snart grundkøb og entreprisekontrakt er færdigforhandlet. 

Finansieringsaftaler mellem driftsselskabet, Dagrofa / KFI og penge-
institut skal nu færdigforhandles. 

Indretningsprojektering iværksættes herefter af Dagrofa på vegne 
af driftsselskabet og i samarbejde med ejendomsselskabets valgte 
bygherrerådgiver. 

Det er også i denne fase, at købmanden skal sikre, at han har det 
rigtige og tilstrækkeligt personale, til at varetage de nye opgaver i 
den nye butik. 
Her kan købmanden kan få hjælp fra Dagrofas HR afdeling, til ansæt-
telse af personale samt uddannelse af disse i fødevaresikkerhed og 
hygiejne. 

GRUND

Køb af grund gennemføres, på baggrund af advokatberigtigelse af 
købsaftale. 
Det sikres af advokat, at tinglysning sker fyldest, med de nødvendige 
oplysninger og tilladelser fra kommunen mv. 

4.1 BYGGERI

BYGGERÅDGIVNING
Bestyrelsen foretager valg af og indgår rådgiveraftale med den valg-
te arkitekt og bygherrerådgiver. 

Alt efter den valgte entrepriseform, vil der skulle udføres mere eller 
mindre arbejde af denne/disse og det er normalt, at der indgås en 
aftale om fast pris på følgende ydelser: 

• Arkitektforslag
• Myndighedsprojekt 
• Evt. gennemførelse af prækvalifikation 
• Hovedprojekt / udbudsprojekt
• Udbudsmateriale 
• Afholdelse af licitation
• Kontraktskrivning 
• Afholdelse af / deltagelse i byggemøder 
• Økonomiopfølgning
• Tilsyn på byggeriet
• Gennemførelse af afleveringsforretning med protokol
• Løbende koordinering gennem hele processen med bygherre, 

Dagrofa og entreprenører

Arkitektforslag skal drøftes ud fra ønsker hertil, udarbejdes og efter-
følgende godkendes i bestyrelsen. 

Byggetilladelse skal herefter ansøges af bygherrerådgiveren, efter 
det nødvendige projekteringsarbejde er gennemført. 
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ENTREPRENØRGARANTI
En forudsætning for kontrakten mellem bygherre og entreprenør bør 
være, at der stilles en entreprenørgaranti som jf. AB92/ABT93 starter 
på 15% af entreprisesummen indtil aflevering har fundet sted. Denne 
garanti nedskrives til 10% ved godkendt aflevering, og igen til 2% ef-
ter godkendt 1 års eftersyn. Derefter løber den indtil der er gået 5 år 
efter afleveringsdatoen, som sikkerhed for dels at kunne gennemfø-
re entreprisen og dels for udbedring af evt. fejl og mangler, der måtte 
opstå i perioden. 

Entreprenøren kan tilsvarende kræve en betalingsgaranti af selska-
bet, men det afhænger af udbudsbetingelserne.  

ENTREPRISEFORSIKRING
Der skal tegnes en entrepriseforsikring, der dækker alle hændelige 
uheld på byggepladsen, tyveri og hærværk, sammen med forsikring 
for almindelig sne- og stormskade. 

Det er bygherres ansvar at tegne denne forsikring, mens det kan af-
tales at entreprenøren afholder selvrisikoen, hvis han eller hans un-
derentreprenører forvolder en skade. 

ENTREPRISEKONTRAKT
Der skal udfærdiges en entreprisekontrakt, der indeholder alle de af-
taler, som regulerer forholdet mellem bygherre og entreprenør. Det 
være sig grundlaget for kontrakten, juridiske vilkår for kontrakten, 
betalingsbetingelser, afleveringstidspunkt, dagbodsbestemmelser, 
garantistillelse osv. Kontrakten udfærdiges af bygherrerådgiveren og 
underskrives af bygherren (de jf. vedtægterne tegningsberettigede 
fra bestyrelsen) og entreprenøren.

4.32

Det anbefales at bygherrerådgiveren gennemfører en prækvalifikati-
on efter aftale om kriterier med bestyrelsen. 

Bygherrerådgiveren udarbejder herefter det endelige udbudsmate-
riale i tæt samarbejde med Dagrofa, og under hensyntagen til det 
krævede byggeprogram for butikkens indretning og teknik.  
Et detaljeret udbudsmateriale er nødvendigt for at sikre, at der ikke 
kommer uventede ekstraregninger for hverken byggeentreprisen el-
ler inventarleverancen. 

Der kan ved Model I være leverancer, der ligge i en gråzone for om 
det hører til inventarleverancen eller til byggeriet. Disse gråzoner 
skal afklares inden udbuddet sendes ud eller alternativt medtages 
med anmodning om delpriser, således det efterfølgende (inden kon-
traktskrivning) kan afklares, ved forhandling mellem driftsselskab og  
ejendomsselskab, hvem der skal bære omkostningen. 

LICITATION
Der udvælges 4 – 6 tilbudsgivere ud fra resultaterne fra prækvalifi-
kationen, og bygherrerådgiveren sender materialet ud i licitation. Der 
gives typisk 3-4 uger til at regne på tilbuddet herefter, og i denne tid 
kan man stadigt foretage enklere tilretninger / tilpasninger og byg-
herrerådgiveren kundgør derefter disse via rettelsesbreve. 

Når licitationen er afviklet og den eller de billigste entreprenører / 
håndværkere er fundet gøres der klar til kontraktskrivningen. 
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Der vil løbende, typisk pr. måned, blive fremsendt oplæg til acontofak-
tureringer. Disse bør gennemses af bygherrerådgiveren, forinden 
afsendelse til direktøren for betaling. Det skal inden betaling sikres, 
at stadet på betalingen af de enkelte delleverancer, stemmer med 
stadet for præsteret arbejde. Ligeledes skal evt. aftaler om tillæg og 
fradrag samt reguleringspriser, jf. udbudsmaterialet, kontrolleres. 
 
Til aftalt tid skal byggeriet afleveres og det foregår ved, at der afhol-
des en afleveringsforretning på byggepladsen. Afleveringsforretnin-
gen er en gennemgang af alle de forskellige leverancer hvor evt. fejl 
og mangler registreres. Der udfærdiges en afleveringsprotokol hvori 
disse evt. fejl og mangler indføres, og aftaler om udbedring og frister 
herfor registreres. 

Såfremt der skulle være alvorlige fejl og mangler, kan aflevering næg-
tes og en ny afleveringsdato fastsættes. 

Afleveringsdatoen er styrende for mange ting, så som krav om 
dagpenge, slutopgørelse, garantiperiode, mulighed for at påberåbe 
åbenlyse fejl osv. Derfor er det væsentligt, at denne gennemføres 
med stor omhu. 

4.36 BYGGESTYRING
Der afholdes de, for projektet, nødvendige byggemøder med deltag- 
else af bygherre, bygherrerådgiver, repræsentant fra Dagrofa vedr. 
butiksindretning og inventarleverencer, samt de udførende / ansvar-
lige entreprenører.  Bygherren kan vælge ikke selv at deltage i disse 
møder, men at lade sig repræsentere ved sin bygherrerådgiver. Der 
bør altid fremsendes byggemødereferater til hele bestyrelsen til ori-
entering. 

Det anbefales, at bestyrelsen drøfter hvorvidt de ønsker at udpege en 
byggeansvarlig/nedsætte et byggeudvalg, eller om de alle ønsker at 
deltage i de spørgsmål, der vil komme undervejs i byggeprocessen. 
Der bør løbende og efter aftale foretages uanmeldte tilsyn på byg-
gepladsen, til sikring af at det hele forløber som det skal. Det er byg-
herrerådgiveren, der foretager disse tilsyn og fremsender herefter 
tilsynsrapport til entreprenøren for evt. håndtering, samt til bestyrel-
sen for orientering. 

Entreprenøren skal aflevere et oplæg til ratebetalingsplan umiddel-
bart efter kontraktsindgåelse, således der er styr på likviditetsbud-
gettet for betalinger og moms, inkl. den forventede tid for refusionen 
heraf. 

FASE 4



FINANSIERING

KONSTITUERING
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter afholdelsen af den 
stiftende generalforsamling, med formand, næstformand og direk-
tør, jf. de gældende vedtægter. 

Konstitueringen anmeldes til Erhvervsstyrelsen af selskabets advo-
kat. 

Bestyrelsen gennemgår og vedtager en forretningsplan. 
(Se oplæg til forretningsplan i bilag 21 på www.butiksdrejebogen.dk)

FORSIKRINGER
Bestyrelsen skal sikre, at der indhentes tilbud på og tegnes de for 
selskabet nødvendige forsikringer: 

• Kombineret entrepriseforsikring / All Risk forsikring for byggeriet 
under opførelse

• Alm. storm- og brand forsikring for byggeriet under opførelse
• Alm. storm- og brand forsikring for det færdige byggeri
• Evt. netbanks-/kriminalitetsforsikring 
• Evt. bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring 

Det kan være en fordel at tegne forsikringerne i samme selskab som 
driftsselskabet. 

Ligeledes kan der være stordriftsfordele, der kan trækkes på. 

4.4
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LEJEAFTALE
Lejeaftalen skal nu endeligt vedtages og færdigforhandles. Idet dato 
for opstart af lejeaftale og evt. andre endnu ikke 100% afklarede for-
hold gør, at aftalen evt. bør indgås med forbehold eller særlige vilkår. 

Lejeaftalen og lejegarantien er essentielle for finansieringstilsagn 
som igen er essentielle for indgåelse af entreprisekontrakt. Dvs. de 
forskellige aftaler er indbydes meget afhængige af hinanden, og vil 
typisk aftales forbundet og med særlige forbehold, ifald noget af det 
andet svigter. 

FINANSIERING
Finansiering skal nu færdigforhandles sammen med de bedste sam-
arbejdspartnere ud fra de oplæg, som arbejdsgruppen havde forbe-
redt til bestyrelsen. 

De færdigforhandlede vilkår som rente- og bidragssats, løbetider og 
lånesammensætninger skal nu indarbejdes i budgettet, og det skal 
sikres, at det stadig er som forventet i forhold til de nu kendte inve-
steringsstørrelser, tilbagebetalingstid, udstedt lejegaranti og husle-
jeniveau. 

Der vil nu komme behov for løbende betalinger, og det vil være en 
god idé, at få oprettet en netbanksaftale med det valgte pengeinsti-
tut, således betalinger kan foretages direkte. 

4.41 4.43
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HAPPENINGS UNDER BYGGERIET

1. SPADESTIK
Når spaden skal sættes i jorden, er der al mulig grund til at invitere 
alle anpartshaverne og øvrige interesserede til at deltage i festlighe-
derne. Der vil blive holdt tale - typisk af formanden for bestyrelsen, og 
der inviteres på let mad og drikke.
  
Det er en rigtig god idé, at invitere alle til at tage sin egen spade med 
til arrangementet. Det er med til at symbolere det fællesskab, der 
ligger bag projektet. 

Se forskellige indslag fra tidligere Butiks-byggerier her: 

Presseomtale fra TV2 Nord - Klik her

Presseomtale fra Nordjyske - Klik her

4.45 ANPARTSBEVISER
Der skal nu udfærdiges egentlige anpartsbeviser til alle anpartsha-
verne, hvis dette er aftalt og ønsket.

Disse skal nummereres og er således individuelle. 

I Bælumprojektet var der 375 anpartshavere, der tilsammen havde 
tegnet 1132 anparter. Det medførte, at der skulle trykkes anpartsbe-
viser fra nr. 0001 - 1132  som individuelle anpartsbeviser, som efter-
følgende skulle pakkes således, at de rigtige numre kom i de korrekte 
375 kuverter. 

Det er et stort arbejde at udfærdige anpartsbeviser

Eksempel på anpartsbevis til Bælum Butikshus ApS kan ses i bilag 
22 på: www.butiksdrejebogen.dk  

4.5
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Billede 17 + 18:     1. spadestik i Bælum. Alle havde spaderne med - store som små
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  Foto: Nordjyske   Foto: Nordjyske

http://www.tv2nord.dk/nyheder/19-10-2015/1930/borgere-sikre-fremtiden
http://nordjyske.dk/nyheder/rebild/foerste-spadestik-til-ny-spar-butik-i-baelum/9601be0f-7c9e-4133-afbc-8ed583880807/12/2588
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-22-eksempel-paa-anpartsbevis.pdf
http://www.butiksdrejebogen.dk/wp-content/uploads/2016/07/bilag-22-eksempel-paa-anpartsbevis.pdf
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INDVIELSE
Der skal naturligvis investeres til den største fest af alle for projektet 
– nemlig indvielsen af butikken. 

Det foregår med snoreklip, festtaler og efterfølgende storhandel i 
den spritnye butik. 

Pressen skal igen inviteres, ligesom arrangementet skal opslås på 
alle de relevante medier og i aviser og magasiner – så alle kan kom-
me og opleve den store begivenhed og afprøve handelen i den nye 
flotte butik. 

4.52 REJSEGILDE
Når byggeriet har fået sin tagkostruktion på og tager form, er der 
igen en god anledning til, at invitere alle til at deltage i festlighederne. 

Ved denne lejlighed er det i princippet håndværkerne man takker, og 
derfor bør dette arrangement afvikles i arbejdstid. 

Der vil også her blive holdt taler, nu typisk af både bygherre ved for-
manden for bestyrelsen, af entreprenøren og arkitekten / bygherre-
rådgiveren m.fl. 

Også her er der anledning til at invitere pressen og se f.eks.: 

Presseomtale fra TV2 - Klik her

Presseomtale fra Nordjyske - Klik her

Presseomtale fra TV2 Nord - Klik her

Presseomtale fra TV2 Nord - Klik her

Billede 19:     Rejsegilde Billede 20:     Der holdes taler

Billede 21:     Invitation til indvielse Billede 22:     Åbningstilbud

4.53
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http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2016-02-19-landsby-ville-have-ny-koebmand-saa-samlede-borgerne-28-mio-kr-ind
http://nordjyske.dk/nyheder/ny-spar-butik-nu-under-tag/64b67d19-ac08-4c28-871a-d732d9598a67/22/2588%3Fauid%3D655147485%26utm_campaign%3D02.19.16_NORDJYSKE_Medier%26utm_medium%3DNyhedsbrev%26utm_content%3DNy_Spar_butik_nu_under_tag%26utm_source%3D655147485
http://www.tv2nord.dk/artikel/crowdfunding-baelum-betaler-egen-koebmand
http://www.tv2nord.dk/nyheder/19-02-2016/1930/crowdfunding-redder-kobmanden
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Pressenomtale fra indvielsen i Bælum:

Presseomtale fra TV2 - Klik her

Presseomtale fra TV2 Nord - klik her

Presseomtale fra Nordjyske - Klik her

Presseomtale fra Østhimmerlands Folkeblad - Klik her

Billede 23:     Billede fra indvielsen i Spar Bælum

Billede 24:     Billede fra indvielsen i Spar Bælum

FASE 4

  Foto: Nordjyske

  Foto: Nordjyske

http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-05-01-nordjysk-landsby-indsamlede-millioner-til-ny-koebmand
http://www.tv2nord.dk/artikel/baelum-aabner-laenge-ventet-koebmand
http://nordjyske.dk/nyheder/folkefest-for-ny-koebmand/451e48e4-ac6b-4028-9858-8073b26e486d/4/1513
http://oehf.dk/index.php%3Fid%3D77%26no_cache%3D1%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D19749


TID + ØKONOMI I FASE 4

Der vil under normale omstændigheder skulle påregnes 3 - 4 måne-
ders projekteringstid fra første arkitektforslag til endeligt licitations-
resultat og oplæg til kontrakt. 

Samtidigt hermed, kan alle de andre afsluttende aftaler indgås med 
de nødvendige forbehold, således man bør være klar til underskrift 
på entreprisekontrakten umiddelbart efter licitationen. Man skal her 
være opmærksom på den vedståelsesfrist, der er givet i udbudsma-
terialet, typisk 20 - 40 arbejdsdage, hvorefter man ikke længere kan 
kræve, at den billigste tilbudsgiver fastholder sit tilbud. 

Selve byggeperioden skal påregnes at tage 5 - 6 måneder for et ty-
pisk byggeri, måske lidt længere i vinterhalvåret og lidt kortere i den 
varmere årstid. 

Økonomien i denne fase er svær at fastlægge et bud på, idet den 
afhænger af det enkelte projekt. Men der vil komme udlæg til: 

• Advokat
• Revisor
• Forsikringer
• Bygherrerådgivning
• Grund
• Byggeri 
• Evt. inventarleverancer
• Tilslutningsafgifter, skøde og gebyrer
• Forbrug af strøm og vand i byggeperioden
• Diverse arrangementer 
• Mv. 

4.6
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KOMMUNIKATIONSMEDIER

Det er en meget vigtig parameter, at kommunikere alle nyheder og 
løbende udviklinger ud til alle de interesserede, igennem hele pro-
cessen. 

Til brug for dette, er det en god idé, tidligt at oprette en hjemmeside 
og en facebookside til projektet, så alle der har adgang til internettet 
kan sikre sig, at være opdateret hele tiden.

I Bælum ligger projektet på hjemmesiden www.baelum-butikshus.dk

Her lægges der løbende nyhedsbreve op fra bestyrelsen samt alle de 
relevante links til medieomtale med videre. 

Det er ligeledes oplagt at oprette en tilhørende facebookside, så man 
kan annoncere når der er nyt på hjemmesiden, lægge billeder op af 
byggeriet, svare på spørgsmål til processen og så videre. 

Se eksempel fra Bælum - Klik her

I mange af de mindre bysamfund har byen også sin egen hjemme-
side og en facebookside. Kontakt administatoren herfor, så der kan 
linkes derfra til disse ovennævnte sider for at sikre, at den løbende 
kommunikation om processen kommer ud til så mange som muligt. 

4.7
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EFTERFØLGENDE DAGLIG DRIFT

Når byggeriet er afleveret og alle betalinger foretaget, overgår projek-
tet til almindelig drift. Bestyrelsens videre arbejde er nu langt mere 
begrænset, end det har været i gennemførelsesfasen (fase 4). 

Direktøren skal sørge for udstedelsen af fakturaer på indskud, må-
nedlig leje og evt. leasing, samt sikre, at betalingen indgår herpå, 
samt varetage betaling af de løbende udgifter til lån og drift af byg-
ningen iht. lejekontraktens vilkår samt ændre forbrugsaftaler mv.

Revisoren udarbejder de kvartalsmæssige balancer, som skal frem-
lægges på de kvartalsmæssige bestyrelsesmøder. 

Det kommende løbende behov for vedligehold mv. skal ligeledes 
drøftes på de kvartalsmæssige bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen skal ligeledes én gang årligt sikre, at der gennemføres 
en ordinær generalforsamling for borgerselskabet med dagsorden 
iht. vedtægterne. 

REFLEKTION

Det en, helt igennem, utrolig spændende proces, at være med til at 
gennemføre et sådant udviklingsprojekt. 

En proces der har krævet en hel del frivillige ressourcer og et stort 
ansvar, idet der har været så manges interesser at varetage, og i de 
3 modellers tilfælde, helt fra bunden. 
  
Netop processen og værktøjerne hertil, som er indeholdt i denne dre-
jebog, håber vi, kan blive en stor hjælp for andre lokalsamfund og 
ildsjæle.

4.8
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Processen har været fantastisk givende. Alle der har været involveret 
i den - købmænd, arbejdsgruppe, bestyrelse, alle borgerne, virksom-
hederne, institutionerne i og omkring lokalsamfundet - sander, at 
man bliver så uendelig STOLT over at have været med til at etablere 
en bæredygtig dagligvarebutik i et mindre lokalsamfund. Noget kun 
de færreste måske på forhånd, havde troet kunne blive til virkelighed. 
Men det KUNNE faktisk lykkes, og resultaterne taler for sig selv. 

Der handles meget mere i butikken. Butikken (og byen) bliver inte-
ressant for omverdenen. Kunderne bliver utroligt loyale. Byens om-
dømme og sammenholdet i byen styrkes væsentligt. Byens fremtid 
sikres. Kommunen får mere fokus på behovene i byen. Samlet set 
bliver der igangsat en positiv spiral. 

En dagligvarebutik skaber den fremtid og vækst, der er netop er brug 
for i de mindre lokalsamfund. Der er nemlig rigtig mange, som gerne 
vil bosætte sig i disse mindre bysamfund – men der skal være en 
tro på fremtiden, og det er en ny og fremtidssikret dagligvarebutik i 
allerhøjeste grad med til at sikre. 

Tøv ikke med at tage bolden op 
– I vil aldrig fortryde indsatsen.

En fremtidssikret dagligvarehandel er 
afgørende for lokalsamfundets udvikling. 

4.9
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BYGGERIGRUNDKØBMAND FINANSIERING

IDÉ

Størrelse?
Design?

Som nuværende?
eller ny lokalitet?

Nuværende/ny købmand? 
Omsætningspotentiale.

Konceptvalg.

Borgeranparter - størrelse og 
niveau. Modeller vurderes.

Indledende kontakt til bank/
kreditforening ? 

Vækstfonden/fonde/LAG? 

FASE 1
(2 - 3 mdr.)

1. BORGER-
MØDE

Størrelse defineres ift. forven-
tet omsætning og koncept.

Prisoverslag på bygning.
Bygning visualiseres på 

ønsket grund.

Grovbudget for ejendomssel-
skab udarbejdes.

Selskabsstruktur besluttes.
Anpartskonto etableres i bank.
Bankmøder vedr. finansiering.

FASE 2
(3 - 4 mdr.)

2. BORGER-
MØDE

Kontakt til kommunen:
Plads på nuværende grund?
Ledige grunde til salg? Pris?

Lokalplan?
 Jordbundsforhold?

Markedsanalyse udarbejdes.
Budget og finansieringsmulig-

heder for drift udarbejdes.
Huslejeniveau vurderes.

Drøftelse af byggeproces, 
herunder prækvalifikation, 

licitation og 
bygherrerådgivning.

Anpartstegningsperiode.
Oplæg til selskabspapirer 

udarbejdes.
Anpartstegning afsluttes.
Valg af advokat + revisor.

FASE 3
(2 - 4 mdr.)

STIFTENDE 
GENERAL-

FORSAMLING

Lokalplan udarbejdes/sikres.
Købspris forhandles.

Evt. stiftelse af 
driftsselskab.

Oplæg til lejeaftale og 
lejegaranti drøftes.

Valg af bygherrerådgiver og 
arkitekt. Arkitektforslag 

udarbejdes og godkendes. 
Udpege mulige tilbudsgivere. 

Bestyrelsen konstitueres.
Forretningsorden underskrives.

Forretningsforhandlinger
 pågår/afsluttes.

Budgetter følges tæt.

FASE 4
(8 - 10 mdr.)

Køb af grund.

Lejeaftale og lejegaranti 
aftales på plads.

Butiksindretning opstartes 
i samarbejde med 
bygherrerådgiver.

Udbudsmateriale udarbejdes.
Byggetilladelse ansøges.

Prækvalifikation. 
Licitation.

Kontraktskrivning.

Finansieringsforhandlinger 
afsluttes.

Forsikringer tegnes.
Indretning af butik.
Varelager etableres.

Byggeri pågår. 
1. spadestik. Rejsegilde. 

Afleveringsforretning.

Indvielse af ny butik.

MODEL I - EJENDOMSSELSKAB - PROCESDIAGRAM
Dannelse af ApS – ejendomsselskab der investerer i grund og bygning, i samarbejde med driftsselskab (Købmand) der investerer i inventar og varelager.

4.10
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MODEL II - EJENDOMSSELSKAB INKL. INVENTAR - PROCESDIAGRAM
Dannelse af A/S eller ApS – ejendomsselskab der investerer i grund, bygning og inventar, i samarbejde med driftsselskab (Købmand) der investerer i varelager.

4.11

68

BYGGERIGRUNDKØBMAND FINANSIERING

IDÉ

Størrelse?
Design?

Som nuværende?
eller ny lokalitet?

Nuværende/ny købmand? 
Dagrofakontrakt

+ masterkøreplan
Konceptvalg

Borgeranparter 
- størrelse og niveau. 

Indledende kontakt til bank/
kreditforening ? 

Vækstfonden/fonde/LAG? 

1. BORGER-
MØDE

Størrelse defineres ift. forven-
tet omsætning og koncept.

Prisoverslag på bygning.
Bygning visualiseres på 

ønsket grund.

Grovbudget for investering 
udarbejdes.

Selskabsstruktur besluttes.
Anpartskonto etableres i bank.
Bankmøder vedr. finansiering.

2. BORGER-
MØDE

Kontakt til kommunen:
Plads på nuværende grund?
Ledige grunde til salg? Pris?

Lokalplan?
 Jordbundsforhold?

Markedsanalyse udarbejdes.
Budget og finansieringsmulig-

heder for drift udarbejdes.
Huslejeniveau vurderes.

Omkostning inventar vurderes.

Drøftelse af byggeproces, 
herunder prækvalifikation, 

licitation og 
bygherrerådgivning.

Anpartstegningsperiode.
Oplæg til selskabspapirer 

udarbejdes.
Anpartstegning afsluttes.
Valg af advokat + revisor.

STIFTENDE 
GENERAL-

FORSAMLING

Lokalplan udarbejdes/sikres.
Købspris forhandles.

Oplæg til lejeaftale, 
leasingaftale og lejegaranti 

drøftes.

Valg af bygherrerådgiver.
Arkitektforslag udarbejdes og 

godkendes. Udpege mulige 
tilbudsgivere. Butiksindret-
ningen opstartes (Dagrofa).

Bestyrelsen konstitueres.
Forretningsorden underskrives.

Forretningsforhandlinger
 pågår/afsluttes.

Budgetter følges tæt.

Køb af grund.

Lejeaftale, leasingaftale og 
lejegaranti aftales på plads.
Inventarleverencen drøftes 
med ApS og Dagrofa ApS.

Udbudsmateriale udarbejdes.
Byggetilladelse ansøges.

Prækvalifikation. Licitation.
Kontraktskrivning råhus og 

inventar.

Finansieringsforhandlinger 
afsluttes.

Forsikringer tegnes.
Varelager etableres.

Byggeri pågår. 1. spadestik. 
Rejsegilde. Indretning af 

butik. Afleveringsforretning.

Indvielse af ny butik.

FASE 1
(2 - 3 mdr.)

FASE 2
(3 - 4 mdr.)

FASE 3
(2 - 4 mdr.)

FASE 4
(8 - 10 mdr.)



MODEL III - LÅNEFORENING - PROCESDIAGRAM
Etablering af låneforening, der låner penge ud til den selvstændige købmand. Købmanden ejer selv grund, bygning, inventar og varelager.

4.12
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BYGGERIGRUNDKØBMAND FINANSIERING

IDÉ

Størrelse?
Design?

Som nuværende?
eller ny lokalitet?

Nuværende/ny købmand? 
Dagrofakontrakt+ master-

køreplan. Konceptvalg. 
Lånevilkår drøftes. 

Drøftelse med kreditgivere.

Borgerlån
- størrelse og niveau. 

Modeller vurderes.
Evt. deltage i drøftelser med 
kreditgivere til driftsselskab.

1. BORGER-
MØDE

Størrelse defineres ift. forven-
tet omsætning og koncept.

Prisoverslag på bygning.
Bygning visualiseres på 

ønsket grund.

Grovbudget for investering 
drøftes.

Selskabsstruktur besluttes.
Lånekonto etableres i bank.
Lånetegning igangsættes.

2. BORGER-
MØDE

Kontakt til kommunen:
Plads på nuværende grund?
Ledige grunde til salg? Pris?

Lokalplan?
 Jordbundsforhold?

Markedsanalyse udarbejdes.
Driftsbudget udarbejdes.

Aftale om lånevilkår afsluttes.
Drøftelse m. kreditgivere pågår. 

Inventarinvest. klarlægges.

Drøftelse af byggeproces, 
herunder prækvalifikation, 

licitation og 
bygherrerådgivning.

Oplæg til låneforenings-
papirer udarbejdes.

Lånetegning afsluttes.

STIFTENDE 
GENERAL-

FORSAMLING

Lokalplan udarbejdes/sikres.
Købspris forhandles.

Aftaler med Dagrofa drøftes.
Indretning af butik drøftes 

med Dagrofa ApS.

Valg af bygherrerådgiver.
Arkitektforslag udarbejdes 

og godkendes.
 Udpege mulige tilbudsgivere. 

Bestyrelsen konstitueres.
Låneforeningspapirer 

underskrives.
Forretningsorden 

underskrives.

Køb af grund.

Aftaler med kreditgivere 
afsluttes.

Butiksindretning opstartes af 
Dagrofa i samarbejde med 

valgt bygherrerådgiver.

Udbudsmateriale udarbejdes.
Byggetilladelse ansøges.

Prækvalifikation. 
Licitation.

Kontraktskrivning.

Indretning af butik.
Varelager etableres.

Byggeri pågår. 
1. spadestik. Rejsegilde. 

Afleveringsforretning.

Indvielse af ny butik.

FASE 1
(2 - 3 mdr.)

FASE 2
(3 - 4 mdr.)

FASE 3
(2 - 4 mdr.)

FASE 4
(8 - 10 mdr.)


