
Formålet med seminaret er at diskutere  
konkrete værktøjer og redskaber til strategisk 
afvikling af boliger, landsbyer og kommunale 
servicetilbud i udvalgte områder. 

På vej mod en værktøjskasse? 
Planlægning for afvikling er en planfaglig 
disciplin på linje med at planlægge for vækst 
og udvikling. Kan vi komme nærmere et sæt 
af værktøjer til det, der på engelsk hedder 
Decline Management, på dansk: kontrolleret 
afvikling? 

Målgruppe
for seminaret er planlæggere, områdefornyel-
sesmedarbejdere, LAG-koordinatorer og alle 
andre, der arbejder med planlægning, udvik-
ling og afvikling.

Fremtidens landsbyer 
– udvikling og afvikling 

Program
10.00 Med omvendt fortegn? 
At planlægge for udvikling og afvikling 
af service og landsbyer er måske to si-
der af samme sag? 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

11.00 Hvilke redskaber er der til 
rådighed og hvordan bruges de? 

Planlægning, områdefornyelse og 
EU-midler
Hvordan spiller de forskellige værktøjer 
og planniveauer sammen? 

*Direktør Ellen Højgaard Jensen,
Dansk Byplanlaboratorium 

Hvad må man, hvad må man ikke? 
Kondemnering, genhusning, nedriv-
ning, ekspropriation. Om juridiske 
værktøjer til afvikling af boliger og 
landsbyer.  
*Indehaver, cand. jur. Søren Garde, 
Søren Garde Rådgivning 
n
Boligsocial indsat på landet
Opsamling af usunde boliger og 
genhusning af mere end 50 familier 
på bare et år. En indsats med mange 
vindere.
*Boligsocial medarbejder Dorthe 
Espersen, Mariagerfjord Kommune 

12.30 Frokost 

13.15 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

13.30 Tilpasning til en ny 
virkelighed. Hvilken rolle spiller 
planlægningen?

Workshop
Lolland Kommunes planstrategi er et 
eksempel på en strategi, der lægger 
op til tilpasning af kommunal service. 
Hvad skal kommuneplanen indeholde? 
Er det egentlig kommuneplanen eller er 
det andre plandokumenter som lands-
byplaner eller lokalplaner, der skal i 
spil? 
Workshop, deltagerne finder på ideer til 
Lolland Kommunes videre arbejde

15.45 Lolland modtager ideerne
*Projektleder Camilla Nissen og 
planlægger Eva Westerholt, Lolland 
Kommune modtager deltagernes ideer 
og fortæller om udvikling, afvikling og 
tilpasning i kommunens planlægnings-
indsats.

16.55 Evaluering og tak for i dag 
Hvordan kan vi arbejde videre?

Fremtidens landsbyer 
- udvikling og afvikling 

Seminar i Hobro den 2. september 2013

Kursussted

Gasmuseeet
Gasværksvej 2
9500 Hobro 
Tlf. 73 71 51 20

Deltagerafgift

For tilskudsgivere til
Dansk Byplanlaboratorium:
Kr. 2.175. 
For andre: kr. 2.900
I prisen er inkluderet forplej-
ning og deltagermateriale.

Tilmelding

Via www.byplanlab.dk. se-
nest 5. august. Efter denne 
dato er tilmeldingen bin-
dende og ved afbud betales 
et gebyr på 500 kr.  
Ved afbud efter 19. august 
betales hele deltagerafgif-
ten.

Tilrettelæggelse

Ellen Højgaard Jensen og 
Christian Broen i samarbej-
de med de medvirkende.
Dansk Byplanlaboratorium
Tlf. 33 13 72 81
db@byplanlab.dk
www.byplanlab.dk


