
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 
sider af samme sag? Om nye planlæg-
gerroller, planparadigmer og den plan-
faglige disciplin, der på engelsk kaldes 
Decline Management.  
*Projektleder Christian Broen, 
Dansk Byplanlaboratorium 

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

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

Vrangen ud af Vestervig?
Et opgør med hovedgaden som eneste 
centrum har åbenbaret Vestervigs 
skjulte kvaliteter. Kan metoden bruges 
andre steder?
*Projektleder Otto Lægaard, 
Thisted Kommune 

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

12.30 Frokost 

13.15 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

Lolland modtager ideerne
*Projektleder Camilla Nissen, Lolland 
Kommune modtager deltagernes ideer 
og fortæller om udvikling, afvikling og 
tilpasning i den fremtidige kommune-
plan 2013.

16.15 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 

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

Fremtidens landsbyer 
- udvikling og afvikling 

Seminar i Nyborg den 19. april 2013

Praktiske oplysninger

Holckenhavn Slot
Holckenhavn 1
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 31 05

Deltagerafgift

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

Elektronisk tilmelding

Via www.byplanlab.dk.
Senest 18. marts. Efter denne 
dato er tilmeldingen bin-
dende. Ved afbud herefter 
betales et gebyr på 500 kr.  

Tilrettelæggelse

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


