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Skal en landsby 

• Udvikles? 

• Afvikles? 

• Justeres? 

• Omstilles? 

• Tilpasses? 

• Forskønnes? 

• Optimeres? 

• Lukkes ned? 



Byerne og landet forandres 
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Befolkningsprognose frem mod 
2022 



Befolkningskoncentration frem 
mod 2040 



Hvordan ser det ud nu for puljebyer 
med under 3.000 indbyggere? 

• Ca. 50.000 
nedrivningsegnede 
bygninger, heraf ca. 
2.000  tomme 
erhvervsejendomme, 
38.000 tomme boliger 
og 10.000  beboede 
huse, som er 
nedrivningsmodne 

• Årlig tilvækst på 5.000 

 

• I de 70 kommuner, som 
er omfattet af Pulje til 
Landsbyfornyelse er der 
ca. 92.500 boliger, hvor 
yngste beboer er fyldt 
70 år. 



Så hvad sker der her og nu? 

• Pulje til Landsbyfornyelse er 
forlænget fra 2016 til og med 
2020 med i alt 275 mio. kr. 

• Lovforslag om ændring af 
byfornyelsesloven er fremsat 
og indeholder en ny mulighed 
for nedrivning af tomme 
erhvervsbygninger i byer med 
mellem 3.000 og 10.000 
indbyggere 

• MBBL iværksætter 
vejledningsindsats i 2015 og 
2016 

• Fleksboligordningen 
understøttes navnlig i 2014 

• Høringssvar peger på et behov 
for at også tvangsmæssige 
beslutninger bør omfattes 

• COWI-projekt om kommunale 
udviklingsstrategier (januar 
2015) 

• 30 mio. kr. puljen 
(ansøgningsfrist 3.11) som 
bl.a. kan vedrøre metoder til 
strategiske skrumpning 

• Opfølgning på rapport om 
mulighederne efter nedrivning 



– Midlertidighed som 
langsigtet strategi 

– Styrket områdefornyelse 

– Tomme 
erhvervsejendomme i 
byer med mellem 3.000 
og 10.000 indbyggere 
kan nedrives med 
byfornyelsesmidler som 
led i områdefornyelse 

– Bedre støttemuligheder 
for forsamlingshuse mv. 

 

Foreslået ændring af 
byfornyelsesloven  



Eksempler på redskaber 

• Vejledning om Pulje til 
Landsbyfornyelse 
(2014) 

• Udvikling af landsbyer, 
en værktøjskasse (2012) 

• Genanvendelse af 
tomme grunde (2011)  

 

• Nyt liv i funktionstømte 
offentlige bygninger 
(2014) 

• Tomme huse i spil – 
anbefalinger fra projekt 
grøn nedrivning i 
landdistrikterne (2014) 


