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Fremtidens landsbyer
Hobro 2. september 2013

”Det er dybt frustrerende at have 
en køber, som ikke kan få lån (…)
Jeg synes ikke, at det er rigtigt, at
realkreditinstitutterne på den måde
skal gå ind og lave boligpolitik”, 
siger ejendomsmægler Hanne 
Merethe Nygaard, EDC Danebo i 
Dronninglund..



(Danske 
Kommuner #7, 7. 
marts 2013) 
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Leder i Byplan Nyt om at kommuner bør sætte 
skrumpende byer på den strategiske dagsorden. 

• ”Vel at mærke på den modige facon, hvor der 
også sættes ord på den kendsgerning, at vi 
nogle steder må planlægge for tilbagegang. 

• Hvilke byer og landsbyer satser vi på 
fremover? 

• Hvordan ser vores fremtidige servicestruktur 
ud? 

• Hvor skal vi afvikle for at kunne understøtte 
det levedygtige andre steder? 

• Det er svære, men nødvendige spørgsmål…”

”De svære valg”

Leder i Byplan Nyt # 4, 2012 
af direktør Maj Green, 
Gladsaxe Kommune,  
Formand for Dansk Byplanlaboratorium



”Kreditforeningerne har 
efterhånden smækket kassen i 
for grundejere og mulige 
købere i landsbyerne, og 
derfor er det nødvendigt med 
en oprydning og prioritering,” 
mener borgmesteren.
”Tør vi erkende, at der er 
mange steder som aldrig bliver 
til noget, fordi det ser ud som 
det gør?” spørger Arne Boelt, 
der samtidig erkender at en 
beslutning vil kræve en 
indgående dialog med 
borgerne i de berørte områder. 
(Nordjyske 2. marts 2013)
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Hvis nogle landsbyer skal overleve, må 
andre lade livet, mener Hjørrings borgmester



• ‘Decline management’  ‘kontrolleret afvikling’.. 
Hvad er det? Et faglig disciplin! 

• ”Planlægning for færre – færre indbyggere, 
færre boliger, færre funktioner” (Popper og 
Popper, Small can be beautyful: Coming to 
terms with decline, Planning 68, 2002.) 

• Udvikling og afvikling hænger sammen –
afvikling kræver vækst og/eller ekstern 
financiering (Hollander 2011, EU’s Shrink Smart 
project 2012:14)
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Udvikling og afvikling går hånd i hånd



• Planlægning for afvikling 
kan bruger de samme 
redskaber som planlægning 
for vækst… 

• Prognoser vedr: befolkning, 
trafik, servicebehov: 
daginstitutioner, skoler, 
detailhandel. Osv. 

(Justin B. Hollander, Tufts University, 
Sunburnt cities, 2011)

6

Med omvendt fortegn? 



Program 
10.00 Med omvendt fortegn? 
At planlægge for udvikling og afvikling af 
service og landsbyer er måske to sider af 
samme sag? Om forestillingen om den 
planfaglige disciplin, der på engelsk kaldes 
Decline Management. 
*Projektleder Christian Broen, 
Dansk Byplanlaboratorium 

10.15 Præsentation og forventninger

10.30 Marked OG planlægning 
I nogle områder er markedet gået helt i stå og 
kan måske kun løsnes op ved en prioritering 
om også kan omfatte afvikling af enkelt boliger 
eller mindre landsbyer. 
*Vicedirektør Poul Erik Jørgensen, Nykredit 

Hvilke redskaber er der til 
rådighed og hvordan bruges de? 

11. 00 Planlægning, områdefornyelse og 
EU-midler 

Hvordan spiller de forskellige værktøjer og 
planniveauer sammen? 
*Ellen Højgaard Jensen, 
Dansk Byplanlaboratorium 

11.20 Kort pause

11.30 Hvad må man, hvad må man ikke? 
Kondemnering, genhusning, nedrivning, 
ekspropriation. Om juridiske værktøjer til 
afvikling af boliger og landsbyer. 
*Indehaver, cand. jur. Søren Garde, 
Søren Garde Rådgivning 

12.00 En boligsocial indsats på landet
Et opgør med hovedgaden som eneste 
centrum har åbenbaret Vestervigs skjulte 
kvaliteter. Kan metoden bruges andre steder? 
*Boligsocial  medarbejder Dorthe Espersen , 
Mariagerfjord Kommune 

12.30 Frokost 

13.30 De mindre byers udfordringer og 
muligheder 
Om ændring af lov om byfornyelse og 
områdefornyelser i mindre byer. 
*Kontorchef Birgitte Lundblad, 

Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter 

Tilpasning til en ny virkelighed. Hvilken rolle 
spiller planlægningen? 

13.50 Workshop 
Lolland Kommunes planstrategi er et eksempel 
på en strategi, der lægger op til tilpasning af 
kommunal service. 
• Hvad skal kommuneplanen indeholde? 
• Hvordan skal landsbyerne inddrages? 
Workshop, deltagerne finder på ideer til Lolland 
Kommunes videre arbejde 

15.40 Lolland modtager ideerne 
*Projektleder Camilla Nissen og planlægger 
Eva Westerholt, Lolland Kommune modtager 
deltagernes ideer og fortæller om udvikling, 
afvikling og tilpasning i den fremtidige 
kommuneplan 2013. 

16.40 Opsamling på foprventninger

16.55 Evaluering og tak for i dag 
Hvordan kan vi arbejde videre? 
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Fremtidens landsbyer – udvikling og afvikling



• Gruppevis
• I har et 10 min 
• Så samler vi op. 
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10.15 Præsentation og forventninger
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Formiddag: Hvilke redskaber 
er der til rådighed og hvordan 
bruges de? 



Workshop, kl. ca 13.50
Lolland Kommunes planstrategi er et 
eksempel på en strategi, der lægger    
op til tilpasning af kommunal service. 
Hvad er næste skridt for Lolland 
Kommune?
1. Hvad skal kommuneplanen 

indeholde? 
2. Hvordan skal landsbyerne 

inddrages?

Workshop, deltagerne finder på 
ideer til Lolland Kommunes videre 
arbejde 

Kl. ca 15.40 Lolland modtager ideerne 
*Projektleder Camilla Nissen og 
planlægger Eva Westerholt, Lolland 
Kommune modtager deltagernes ideer 
og fortæller om udvikling, afvikling og 
tilpasning i Lolland Kommune.
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13.15-16.15 Tilpasning til en ny virkelighed. 
Hvilken rolle spiller planlægningen? 



1. Runde: Hvordan vurderer I Lolland Kommunes 
debatoplæg til PS?

2. Runde: Hvad er næste skridt for Lolland Kommune?
• Hvad skal kommuneplanen indeholde? 
• Hvordan skal landsbyerne inddrages?

Opsamling 

Lolland Kommune modtager ideer.
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Workshop, to runder 





Fire fokuspunkter – fire planprincipper 











Arbejdsspørgsmål: Hvordan vurderer I 
Lolland Kommunes debatoplæg til PS?
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Workshop: runde 1, 25 min 



• Arbejdsspørgsmål: Hvad 
er næste skridt for Lolland 
Kommune? 

• Støttespørgsmål: Hvad 
skal kommuneplanen 
indeholde? Er det egentlig 
kommuneplanen eller er 
det andre plandokumenter 
som landsbyplaner eller 
lokalplaner, der skal i spil? 
Hvis ikke KP, hvorfor så 
ikke? Er der et både-og?

• Nedskriv tre ideer på 
flipover
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Workshop: runde 2, 50 min 

Foreløbig værktøjskasse…
Lovgivningsværktøjer Love og regler

Kommunikative 
værktøjer

Konferencer, 
lokalaviser, andre 
events 

Planlægningens 
værktøjer

planer, projekter, 
programmer

Økonomiske værktøjer funding, lån eller 
byrådets 
budgetforhandlinger


