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Indledning

Midlertidighed er et konkret byudviklingsværktøj, der 

giver planlæggere og andre aktører muligheden for at 

tilføre nyt liv til vores byer og generere viden omkring 

lokale behov i forhold til den fremtidige byudvikling.  

Via midlertidige projekter kan visioner om spændende 

urbane miljøer, inspirerende byrum og nye løsninger 

omsættes til konkrete initiativer, der synliggør lokale 

potentialer i hele landet. Hvad enten visionen er at 

engagere borgere, aktivere byrum, anvende tomme 

bygninger eller understøtte interne processer i 

kommunen, så kan midlertidige projekter generere ny 

viden og nye fællesskaber, der understøtter visionen. 

Ved at skabe klarhed omkring potentialer i kommunen, 

åbner midlertidige projekter op for nye veje, for at indgå i 

konstruktive samarbejder på tværs af kommunens 

forvaltninger og sammen med borgere, virksomheder, 

institutioner og andre, der måtte ønske at engagere sig i 

byudviklingen. Med midlertidige projekter kan alle aktører 

udvide rækkevidden og synligheden omkring deres egne 

initiativer og engagere flere borgere i løsningen af lokale 

udfordringer.  

Med denne rapport ønsker vi at inspirere kommuner i hele 

landet til at anvende midlertidighed, som et grundprincip, 

der skaber nye og innovative rammer for samskabelses-

processer. Det midlertidige projekt, kan fungere som et 

fælles tredje omkring løsning af problemstillinger, der 

defineres af de involverede parter og der kan skabes 

videndeling omkring eksisterende ressourcer og 

tilgængelige midler.  

Denne udgivelse er for alle planlæggere og andre 

offentligt ansatte, der arbejder med lokale udviklings-

opgaver, som bevæger vores samfund fremad.  

Et særligt fokus, for denne udgivelse er dog at skabe nye 

muligheder i de dele af landet, der ligger udenfor landets 

vækstcentre og gennem længere tid har oplevet 

fraflytning og nedslidte byrum.  

Formålet med denne udgivelse er at præsentere 

relevante værktøjer og metoder, samt klarlægge de 

lovmæssige og økonomiske rammer, der gør midlertidige 

projekter tilgængelig som konkrete værktøjer i 

byudviklingen i hele landet. 

For at understøtte denne udvikling yderligere, er der 

etableret et socialt medie omkring byudvikling i 

forbindelse med denne analyse. Læs mere på: 

www.dengodeby.dk 

Den tilknyttede How-to guide præsenterer et struktureret 

forløb, der gør det let at sætte gang i midlertidige 

projekter, og skabe et lokalt engagement omkring 

byudvikling. How-to guiden er tiltænkt engagerede 

borgere der ønsker at bidrage lokalt. 

God læsning! 
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Fig 1. - Deltagere i spørgeundersøgelse
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ANAlyse
For at få et øjebliksbillede af hvordan der arbejdes med midlertidige projekter i områder uden for landets 

vækstcentre, har vi taget kontakt til planafdelingerne i 62 kommuner, der i en undersøgelse fra 2014, lavet af 

Momentum på baggrund af Statistikbanken, har oplevet større fraflytning end tilflytning i perioden 2009-2013.  

Her har vi ringet til planafdelingerne i de enkelte kommuner og sendt en spørgeundersøgelse via mail, som 

planlæggere fra 41 kommuner har valgt at besvare. På baggrund af besvarelserne har vi udvalgt 5 cases, der 

præsenteres efterfølgende og illustrerer forskellige tilgange til midlertidighed og hvilke muligheder og 

udfordringer der er i arbejdet med midlertidige projekter. Spørgsmålene fra spørgeundersøgelse kan findes i 

Appendiks 1

Spørgeundersøgelsen viser, at der er stor variation i 

de midlertidige tiltag, når det kommer til projekternes 

økonomi, lokaliteter og på varigheden af initiativerne.  

Undersøgelsen viser at midlertidige initiativer 

engagerer mange forskellige borgergrupper, 

institutioner og virksomheder. Arbejdsformen er 

yndet blandt planlæggere, idet alle, der har arbejdet 

med metoden kunne forestille sig at arbejde med 

den igen og langt de fleste, der ikke har afprøvet 

metoden, ønsker at afprøve den i fremtiden.  

Resultaterne viser også, at planlæggerne er særligt 

udfordrede når det kommer til involveringen af 

borgerne, og når det kommer til de juridiske forhold 

omkring de midlertidige tiltag.  

Disse to punkter vil blive behandlet i dybden i de fem 

udvalgte cases, samt i det efterfølgende afsnit 

omkring den grundlæggende organisering omkring 

midlertidighed i byudviklingen, i strategi- og  

juraafsnittet.
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I besvarelserne fremgår det, at der er afsat vidt 

forskellige beløb til de midlertidige projekter og at alle 

de adspurgte kommuner har bidraget økonomisk til 

projekterne. Dette er naturligvis et resultat af, at de 

kommunale planlæggere svarer ud fra de projekter, 

de har kendskab til, og dermed også er involveret 

økonomisk i. Der findes selvsagt også midlertidige 

initiativer, der ikke har kommunen som bidragsyder, 

men de er ikke omfattet af denne analyse.  

I forhold til at vurdere perspektiverne og konsekvens-

erne ved henholdsvis at afsætte flere eller færre 

midler til de midlertidige tiltag har vi udvalgt 5 cases, 

med forskellige økonomiske niveauer og forskellige 

prioriteringer internt i kommunen. Detaljerne 

omkring fordelene og begrænsningerne i de 

økonomiske forhold behandles derfor også i de 

enkelte cases.  

De eneste kommuner, der svarer, at der er indhentet 

finansiering udefra, er Slagelse og Holstebro, hvor 

deltagerne i projektet selv har bidraget økonomisk til 

det midlertidige projekt. Her er der i begge tilfælde 

tale om skatere, der er rykket ind i tomme fabriks-

lokaler. I Ringkøbing-Skjern kommune noteres det 

desuden, at grundejeren selv har investeret i det 

midlertidige projekt. Dette projekt beskrives nærmere 

under CASE #3 - Pop-Up Havn.  

Når man arbejder sig længere ind i de forskellige 

cases, viser det sig dog, at de involverede borgere og 

virksomheder selv investerer i faciliteter, bygge-

materialer mm. Dette viser det lokale ejerskab, der 

opstår undervejs i projekterne og den økonomiske 

merværdi kommunen får ved at sætte gang i 

midlertidige tiltag.  

Et eksempel på at borgere og virksomheder bidrager 

til finansieringen er fra CASE #4 - Slotslegepladsen i 

Fredensborg, hvor en gruppe borgere har stået i 

spidsen for etablering af en kunstinstallation i en 

lokal park.  

Her har de involverede borgere anvendt crowdfunding 

blandt de lokale borgere og virksomheder, for at 

finde supplerende økonomi til maling, jord og 

planter. Initiativtagerne opfordrede blandt andet 

deres netværk til at aflevere poser med jord til 

jordbærbede i en af initiativtagernes garage.
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Fig. 2 - Offentlige investeringer i midlertidige projekter
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Østerpol på Møn i Vordingborg Kommune er en villa, der er omdannet til projekthus for beboere i landsbyen Borre. Foto: 

Vordingborg Kommune.

Havnearealet på Frederiksø rummer nu en midlertidig sauna i Verdens Mindste Havnebad til glæde for byens borgere. Læs 

mere om Frederiksø i CASE#2 Foto: Center for Maritim Arkitektur.



Valseværksplænen i Frederiksværk, hvor der nu er skatebane, klatrestativ, siddeplinte, living shelter og kunstværk alt sammen 

skabt sammen med byens borgere. Fotos: Frederiksværk Kommune.

Palmestranden er en strandpark i Frederikshavn, den har eksisteret siden 2004 og er på den måde blevet en fast del af 

stranden. Palmerne overvintrer dog i drivhuse og skaber hvert år en lækker caribisk oplevelse for strandens gæster. Foto: 

Frederikshavn Kommune.



I vores gennemgang af besvarelserne, ser vi, at 

midlertidige projekter kan foregå alle mulige steder 

fx: byggetomter, havneområder, fabriksbygninger, 

bevaringsværdige bygninger, butikker, parker, 

pladser, en bynær strand, tomme boliger etc. Der er 

derfor ingen grænser for, hvor et midlertidigt projekt 

kan foregå. 

Som det vises i figur 3 er det heller ikke muligt at 

opstille en fælles ramme for, hvor lang tid midler-

tidige projekter varer.  

Her kan det dog være relevant, at se på de nye 

muligheder for midlertidige initiativer, som beskrives 

i den seneste revision af planloven. Her fastsættes 

rammen for dispensationer fra lokalplanen til 

midlertidige formål til 3 år.  

Læs mere om de seneste ændringer i planloven i 

juraafsnittet. 

Udover at der er stor forskel på varigheden af de 

midlertidige projekter, arbejdes der også med 

forskellige faser i de enkelte projekter, hvilket åbner 

op for flere midlertidige perioder indenfor de enkelte 

projekter.  

Et eksempel er længden på de lejekontrakter, der 

udarbejdes i forbindelse med CASE #2 Fremtidens 

Havn i Svendborg. Her er længden på lejekontrakt-

erne i første omgang sat til 1 år. Dette forhold 

revideres efter en evaluering efter første fase. Herefter 

bliver lejekontrakterne forlænget til 2 år, for at 

tilgodese lejernes behov. På den måde kan der 

arbejdes med forskellige varigheder indenfor de 

enkelte midlertidige projekter.
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Besvarelserne viser, at der en stor variation omkring 

økonomi, lokalitet, formål og varighed i de midler-

tidige tiltag.  

Dette viser at midlertidige projekter kan fungere som 

ramme for realisering af projekter i alle størrelser og 

påbegyndes af alle med interesse for byudvikling. 

Midlertidighed er et godt startpunkt for en mere 

permanent byudvikling, idet der kan afprøves nye 

løsninger og skabes konkrete resultater i samarbejde 

med lokale borgere, virksomheder, institutioner og 

andre der ønsker at bidrage med nye tiltag.  

Efter at have set på den store variation i de 

midlertidige projekter, beskæftiger næste del af 

analysen sig med samlende aspekter af arbejdet 

med midlertidighed.  

Blandt besvarelserne er der bred enighed om, at 

midlertidige projekter er med til at involvere flere 

aktører i byudviklingen og at der skabes mange 

samarbejder på tværs af aktører i kommunen. 

Lokalitet og varighed

Delkonklusion

Mindre end 1 år - 32%

3 år - 20%

24% - Mere end 3 år 

24% - 2 år

Fig. 3 - Varighed på midlertidige projekter



Vores undersøgelse viser at midlertidige projekter 

fungerer som en kreativ ramme for at involvere 

borgere, studerende og grundejere i byudviklingen, 

også selvom der ikke investeres i permanente tiltag.  

De midlertidige projekter fungerer dermed, som en 

måde at udvikle midlertidige tiltag til gavn for byen i 

fællesskab med mange forskellige aktører i byen.  

At involvere de lokale uddannelsesinstitutioner i 

udviklingen af deres by, skaber en meningsfuld 

ramme, hvor studerende kan påvirke deres by og 

dermed styrke deres lokale tilhørsforhold, hvilket er 

relevant for de dele af landet der oplever fraflytning. 

Studerende mm. kan via konkrete midlertidige 

projekter lære om projektstyring eller afprøve 

forskellige håndværksmæssige færdigheder.  

Det er bemærkelsesværdigt at det kun er 7% af de 

midlertidige projekter, der sker i samarbejde med en 

privat developer. Dette viser at der ligger et kæmpe 

potentiale i at åbne op for midlertidige samskabelses-

projekter i forbindelse med nybyggerier etc.  
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Fig. 4 - Samarbejde på tværs
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I 63% af besvarelserne beskrives det at formålet 

med at anvende midlertidighed, var at styrke det 

demokratiske samarbejde med lokale kræfter. Det er 

derfor positivt at hele 70% af planlæggerne oplever 

at de har fået bedre kontakt med de lokale drivkræfter 

og 78% bruger deres erfaringer til at planlægge 

bedre borgerrettede processer i fremtiden.  

Horsens Kommune forklarer eksempelvis, hvordan 

arbejdet med Jernlageret på byens havn, har betydet, 

at grundprincipper som f.eks. borgerinnovation og 

enkelte elementer fra det midlertidige projekt vil blive 

videreført i de fremtidige byrumsprojekter. 

67% svarer, at det midlertidige projekt giver 
planlæggerne mulighed for at afprøve en permanent 

funktion, hvilket også ses i besvarelserne hvor 43% 

svarer at der er en stor afsmitning på det permanente 
projekt. 

Kun 15% svarer, at der ingen afsmitning har været 

fra det midlertidige initiativ til det permanente.  

Et eksempel på en videreførelse ses i Viborg 

Kommune, hvor erfaringer fra borgerinitiativet Vestas 

Hallen havde betydning for, at kommunen efter-

følgende valgte at støtte op om det ambitiøse GAME 

Streetmekka på nabogrunden. 

Dette er et godt eksempel på, hvordan midlertidige 

initiativer fra borgerniveau kan resultere i en solid 

permanent byudviklingsløsning, hvor der sker 

fuldstændig videreførelse af det midlertidige projekt, 

idet der indhentes investeringer udefra til et 

permanent projekt. 

SAmskabelse

Formål og virkning 



I Nakskov har kommunen undersøgt mulighederne for at skabe mere liv på Axeltorv via 3 midlertidige byrumsindretninger. 

Efter planen vil anlægsarbejdet på torvet påbegyndes i 2019. Foto: Nakskov Kommune.
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Ligesom med alle andre metoder er der også 

udfordringer, når der arbejdes med midlertidige 

projekter. Disse udfordringer risikerer at resultere i 

midlertidige projekter, der ikke lever op til deres fulde 

potentiale og dermed ikke har den optimale effekt. I 

denne rapport forsøger vi at præsentere løsninger på 

disse udfordringer. 

71% af de adspurgte planlæggere oplever at der er 

uklarhed omkring love og regler. Sidst i denne 

rapport, har vi derfor inkluderet en juridisk gennem-

gang af de love og regler, som har indflydelse på 

midlertidige projekter. 

54% af planlæggerne, oplever at der har været 

udfordring i kontakten og kommunikationen med 

borgere. For at skabe en samlet løsning på dette har 

vi udviklet et online forum, der kan supplere 

borgerinvolveringen i forbindelse lokale initativer. Læs 

mere i afsnittet Den Gode By. 

50% at der har været udfordringer i forbindelse 

med finansieringen af det midlertidige projekt. I 

arbejdet med borgere i byudviklingen overser 

kommunens ansatte de muligheder borgerne har for 

at finde lokale midler og materialer til at realisere de 

midlertidige projekter.  

CASE#4 Slotslegepladsen er et rigtigt godt eksempel 

på hvordan lokale engagerede borgere får tildelt få 

midler via en pulje til midlertidige projekter, og selv 

supplerer med lokale midler og frivillige timer og 

skaber et flot midlertidigt projekt til glæde for hele 

byen.

Udfordringer og løsninger



I forhold til arbejdet med midlertidighed, er der en 

sidste pointe, nemlig at:  

100% af de adspurgte planlæggere, der har 

arbejdet med midlertidighed, svarer, at de godt 

kunne forestille sig, at arbejde med midlertidighed 

igen. 

83% af de planlæggere, der ikke tidligere har 

arbejdet med midlertidighed, svarer at gerne vil have 

mere viden om midlertidighed som byudviklings-

metode.  

Der ligger derfor et stort potentiale i at se nærmere 

på, hvordan de metoder, der præsenteres i denne 

rapport, kan blive en fast del af landets planafdelinger 

og særligt hvordan midlertidige projekter kan bruges 

til at styrke arbejdet med samskabelse. 

Vi håber derfor meget, at især de kommuner, der ikke 

tidligere har arbejdet med midlertidighed, vil læse 

denne rapport og overveje hvilke muligheder, der er 

for at benytte midlertidighed, som arbejdsredskab i 

netop deres kommune. 
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De uforløste potentialer

100%



Samlet set viser spørgeundersøgelsen, hvordan 

midlertidighed er et fleksibelt værktøj, der kan 

tilpasses til den lokale kontekst og de individuelle 

ambitioner hos den enkelte kommune. Der er vist 

hvordan midlertidige projekter skaber værdi for 

deltagerne i det enkelte projekt og skaber viden 

omkring det videre arbejde med den permanente 

byudvikling. 

Med utallige muligheder for at skabe udvikling og liv, 

er midlertidighed et oplagt valg som en afklarende 

fase i enhver byudviklingsproces og særligt i de dele 

af landet, hvor investeringerne lader vente på sig, alt 

imens lokalbefolkningen oplever nedslidte byrum, 

fraflytning og stagnering.  

Midlertidige projekter har vist sig at kunne engagere 

lokale borgere i udviklingen af deres egen by, bydel 

eller landsby.  

For at komme nærmere på, hvordan midlertidighed 

kan anvendes som et st rategisk værktøj i 

byudviklingen, har vi valgt at dykke ned i 5 cases, der 

hver især bidrager forskelligt med viden og værktøjer. 

I CASE #1 og 2 fungerer det midlertidige projekt som 

den bærende byudviklingsstrategi med en gennem-

arbejdet plan og større budgetter. Disse cases er 

repræsentative for områder uden for vækstcentre, 

idet begge kommuner har oplevet fraflytning og har 

afsøgt nye veje for at finansiere udviklingen af 

nedslidte og funktionstømte fabriksområder ved at 

involvere mange forskel l ige lokale aktører . 

Projekterne viser, at gennemarbejdede midlertidige 

byrumsprojekter kan skabe et stort værdimæssigt 

afkast på den økonomiske såvel som den sociale 

bane.  

Derefter præsenterer vi tre mindre cases, hvor 

midlertidighed er blevet anvendt som en mindre 

løsning på en lokal bymæssig problemstilling, hvor 

der for få midler er skabt stor lokal værdi, samt nye 

oplevelser og mødesteder i byen på trods af de 

sparsomme midler til rådighed.  

CASE #3, 4 og 5 har alle mindre budgetter end de to 

foregående og er kendetegnet ved at være opstået 

mere tilfældigt, frem for at være gennemarbejdede 

byudviklingsplaner. Disse cases ligger udenfor 

vækstcentrene og de midlertidige projekter udfylder 

et tomrum i de enkelte byer, der er opstået som følge 

af fraflytning, stagnering. 

Disse mindre cases viser potentialet ved at arbejde 

med midlertidighed i en mindre skala og illustrerer, 

hvordan midlertidige projekter bidrager med 

afklaring omkring den videre byudvikling og skaber 

nye samarbejdsformer og lokal værdi på trods af små 

budgetter og længere processer.

I 2014 fik en gruppe skatere mulighed for at lave en midlertidig skatehal i en gammel Vestas hal i Viborg. Med et stort 

engagement brugerne og den rette opbakning fra kommunen, fik non-profit organisationen GAME øjnene op for 

mulighederne i området, hvilket gjorde at der i 2018 kunne åbne et topmoderne Streetmekka i en af nabohallerne. Fotos: 

Viborg Kommune og EFFEKT.
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I takt med at vi lærte feltet omkring midlertidighed at kende, stod det klart at vi 
på ingen måder kunne indfange den diversitet, den viden og det engagement, 
der er hos de enkelte planlæggere i denne analyse.  

Som del af analysen har vi derfor lavet en online videndelingsplatform, hvor alle 
læsere og bidragsydere til denne udgivelse er inviteret til at blive del af og 
anvende i forbindelse med det videre arbejde med midlertidige projekter og 
byudvikling generelt.  

På www.dengodeby.dk kan planlæggere og andre, der arbejder professionelt 
med byudvikling oprette en profil og præsentere egne byudviklingsprojekter, 
som inspiration til andre og deltage i en brugerskabt debat omkring nye tiltag i 
byudviklingen mm. 

I forbindelse med områdefornyelser og andre projekter, der involverer flere parter 
kan planlæggere og andre aktører oprette lokale arbejdsgrupper mm.. For at 
holde kontakten med forskellige aktører i forbindelse med byudviklingsprojekter 

Hermed er det hensigten at give et konkret arbejdsværktøj til de planlæggere, 
der oplever udfordringer i arbejdet med at involvere borgere i byudviklingen, 
hvor lokale borgere kan dele viden og holde gang i snakken mellem 
borgermøder mm.  

På dengodeby.dk finder du: 

• Kolleger fra hele landet – find inspiration og hjælp til lokale udfordringer 

• Et forum for videndeling omkring byudvikling 

• Inspirerende byudviklingsprojekter  

• Videncenter med yderligere materiale om byudvikling 

• Konsulentfirmaer med unikke løsninger og arbejdsprocesser 

• Kalender med aktiviteter indenfor byudvikling 

• Et gruppeværktøj, der kan bruges i forbindelse med fx områdefornyelse 

• En APP, der kan hentes hos Google’s Play Store og Apple’s App Store  

Den Gode By er et værktøj, der udvikler sig over tid og bliver bedre, jo flere 
brugere der er, så inviter gerne dine kolleger og andre med interesse i viden-
deling omkring byudvikling. 

Opret en profil på: www.dengodeby.dk
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CASE #1  
Polymeren
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Via en koordineret indsats, med kortlægning, åbningsfest og en åben styregruppe er der skabt lokal opbakning 

til et storstilet midlertidigt projekt i en nedslidt fabrik, som forløber for en bymidteomdannelse. Projektet har 

samlet byen omkring brugerskabte initiativer og dermed sikret opbakning til den planlagte udvikling af 

lokalområdet. 

Resume

UDGIFT INDTÆGT 

1.500.000kr Ekstern konsulent, aktiviteter & 

mindre anlægsudgifter

2.262.800kr Støttemidler indhentet af professionelle

1.000.000kr Etabrlering af Den Fynske 

Spilfabrik 

.735.000kr Egenfinansiering

260.000kr Kommunal tovholder på deltid 20.000kr Crowdfunding

25.000kr Sponsorater

2.760.000kr i alt 3.042.800kr i alt

Budget



Polymeren illustrerer, hvordan en kommune kan 

iværksætte et storstilet midlertidigt projekt i en by 

med færre end 4000 indbyggere, der er en del af en 

aktiv bosætningsstrategi, hvor den fornyede fabrik i 

byen omdannes et urbant miljø, der skal virke 

attraktivt for udflyttere fra Odense.  

Som det beskrives i referatet fra beslutningen i 

byrådet d. 11. August 2015:  

”Det anbefales, at der afsættes et samlet beløb på 

1,5 mio. kr. til projektets første 1,5 år. 

• ca. 500.000 kr. til ekstern aktør med erfaring og 

viden omkring skabelsen af midlertidige aktiviteter. 

• ca. 1 mio. kr. til borgerinddragelse, realisering af 

ideer til midlertidige aktiviteter fra borgere, skole, 

hal, foreninger, bibliotek m.v. og events, samt 

mindre projektrelaterede anlægsprojekter. 

Aktiviteterne skal i et større perspektiv ses som 

forarbejdet til planlægningen af en ny central del i 

Årslev-Sdr. Nærå.” 

Polymeren blev herefter aktiveret via en åben 

proces, der har til formål at understøtte de lokale 

fællesskaber og bidrage til nye, dermed bliver mange 

lokale borgere motiveret til at deltage i udviklingen af 

deres egen kommende bymidte. 

Formål 
Den midlertidige periode på 1,5 år har haft til formål 

at aktivere og modne et nedslidt fabriksområde, som 

vil blive en del af den kommende bymidte for de to 

mindre byer Sdr. Nærå og Årslev, der gradvist er 

vokset sammen i løbet af de seneste 30 år. 

Ambitionen er at området bliver en urban drivkraft i 

en spændende forstad til Odense, med tidssvarende 

funktioner og borgerdrevne fællesskaber.  

Polymeren udgør mere end 10.000m2 lager og kontorlokaler, hvoraf en del er i dårlig stand. Området er centralt for den 

fremtidige byudvikling af en kommende bymidte, der er opstået over de seneste 30 år, hvor to mindre byer er vokset sammen. 

Foto: Faaborg-Midtfyn Kommune
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Til åbningen fik hele Sønder Nærå og Nørre Årslev øjnene op for mulighederne i Polymeren. Organisatorisk fik styregruppen også 

engageret flere kræfter til at bidrage med input til løsninger og et større netværk, som bakker op om alle nye tiltag på stedet. 

Foto: GivRum

Baggrund 
I løbet af de seneste 30 år er de to mindre byer Sdr. 

Nærå og Årslev vokset sammen.  

Midt imellem disse to byer ligger en lukket og 

nedslidt fabrik, der tidligere producerede gummi. 

Med udgangspunkt i en visionær helhedsplan fra 

2011, åbnes der op for en længere proces, hvor 

byrådet overvejer flere muligheder for, hvordan den 

10.000m2 tidligere gummifabrik bedst kan aktiveres.  

Før kommunen endeligt beslutter sig for at købe 

grunden, afholdes der et borgermøde med titlen 

”Drømmefabrikken”, hvor over 300 lokale borgere 

møder op for at bidrage med ønsker og ideer til nye 

aktiviteter. Med en stor tilslutning og mange ideer at 

bygge videre på, står det klart, at der er fuld 

opbakning til at skabe nye aktiviteter i Polymeren.  

Faaborg-Midtfyn Kommune vælger derfor, i 2015, at 

investere i ejendommen. Formålet er at sætte gang i 

en midlertidig proces, en bymidteomdannelses-

strategi, der skal gøde jorden og gøre området 

attraktivt for fremtidige investeringer. 

Kommunen beskriver i et notat fra 2015, hvordan det 

midlertidige projekt i Polymeren skal udvikles via en 

byudviklingsstrategi med udgangspunkt i et 

midlertidigt projekt.: 

1. Afprøve og teste nye ideer og tilbud i området  

Aktiviteter igangsættes af borgere, foreninger, 

institutioner, iværksættere mm. Der kan fx arbejdes 

med at igangsætte fritids- og kulturaktiviteter, der 

appellerer til nye målgrupper, som ikke tiltrækkes af 

de aktiviteter, der allerede findes, eller med 

aktiviteter, der udnytter områdets sociale kapital og 

styrker fællesskabet mm. Konkret har hallen f.eks. et 

ønske om at få flere M2, Ungdomsskolen drømmer 

om at ligge mere centralt osv. Måske kan dette ske i 

samspil med Polymeren? 

2. Skabe byliv 

Ved at igangsætte initiativer og aktiviteter, samles 

mennesker og skaber nye relationer på tværs. 
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Aktiviteterne skaber liv i området, og i løbet af 

processen sker der en mental forandring i byens 

opfattelse af mulighederne i Polymeren. Forandringen 

skaber grobund for at se potentialer i området, 

hvormed bygningerne ikke længere opfattes, som en 

barriere for udvikling. 

3. Medejerskab og samskabelse 

Ved at involvere og aktivere lokale borgere og 

interessenter udvikles et større medejerskab for 

området og den kommende byomdannelse. Borgerne 

vil igennem deres aktiviteter være med til at forme 

områdets identitet både på kort og på langt sigt. De 

aktiviteter der får succes, kan med fordel inddrages i 

den videre udvikling af det nye centrale område. 

Gennem denne samskabelses-proces får borgerne en 

hel konkret mulighed for at sætte deres eget præg 

på udviklingen af byen, nu og i fremtiden. 

4. Skabe investor interesse 

Erfaringer fra andre steder i både ind- og udland, 

hvor midlertidige aktiviteter har været anvendt til 

udvikling og omdannelse af tomme bygninger og 

arealer viser, at det positivt understøtter arbejdet 

med at fange nye investorers interesse for et område. 

De midlertidige aktiviteter medvirker til, at området 

modnes mentalt gennem de aktiviteter, der spirer 

frem. Det er helt naturligt mere attraktivt at investere 

i et område med liv, end i et, der ligger øde og 

forladt. “

“For at kickstarte en positiv byomdannelse i 

området, lægges der op til, at man samarbejder 

med områdets foreninger, interessenter, iværk-

sættere og borgere omkring midlertidige aktiviteter i 

dele af den tomme erhvervsbygning. Hensigten er 

at opnå "Byliv før ny by" – fordi erfaringerne fra andre 

steder viser, at de midlertidige aktiviteter kan være 

værdiskabende – både i forhold til mulige investorers 

lyst til at indtage området og i forhold til at skabe 

ejerskab til forandringen lokalt. “  og 

“Det vurderes afgørende for projektets succes, at 

man understøtter omdannelsen af Polymeren og 

skabelsen af de ønskede aktiviteter med en form for 

koordinator og igangsætter…  Et projekt som dette 

kræver, at borgere prioriterer stedet og på den 

måde sætter sig på udviklingen af området. Og så 

skal der etableres et forpligtende partnerskab, hvis 

det skal lykkes”  

Der er mange gode pointer i de ovennævnte 

bemærkninger, det vigtigste er, at processen er 

velovervejet og bliver prioriteret internt i kommunen. 

Det er også tydeligt, at der er brug for et højt tillids-

niveau mellem borgerne og kommunens ansatte 

omkring arbejdet med det midlertidige projekt. 

Dette stiller store krav til kommunens evne til at 

samarbejde internt og med borgerne på deres 

præmisser. 

Det midlertidige projekt 
Med 10.000m2 var der meget plads, der skulle tages 

i brug og det var lokalsamfundet, der sammen skulle 

finde ud af, hvad der skulle ske i den gamle fabrik. 

Det var derfor nødvendigt at komme hurtigt i gang, 

så dørene blev åbnet op og interesserede blev 

inviteret indenfor.  

Godt en måned efter at have åbnet dørene, blev der 

afholdt en stor åbningsfest, hvor en bred skare af 

lokale borgere var inviteret til at bidrage med indslag 

og aktiviteter. Åbningsfesten skyder stedet godt i 

gang og der samler sig en gruppe af borgere, der 

gerne vil arbejde videre med projektet. Derudover 

skaber åbningsfesten opmærksomhed omkring 

projektet, hvorefter lokalerne lige så stille begynder at 

blive fyldt op. 

Styregruppen i Polymeren
De borgere, som engagerer sig i åbningsfesten, bliver 

derefter kernen i den styregruppe, som efterfølgende 

mødes jævnligt med den kommunale tovholder og 

deltager i beslutningerne omkring udviklingen af 

Polymeren. Her foregår møderne på tidspunkter, der 

passer den frivillige styregruppe, hvilket kræver at 

kommunens tovholder må flytte sine arbejdstimer til 

dette tidsrum.  

“For at kunne samarbejde med ildsjæle, så var 

kommunen nødt til at møde dem hvor de er i 

øjenhøjde” - Trine Hedegård tovholder fra Faaborg-

Midtfyn Kommune i et interview til denne 

publikation. 
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Udover den kommunale tovholder hyres der en 

netværksleder, som bidrager med faglighed og viden 

om organiseringen i forhold til ibrugtagnings-

processen.  

Et særligt aspekt af Polymerens styregruppe er, at 

møderne er åbne for alle, der ønsker at blive del af 

projektet enten som lejer eller projektmager. Der er 

derfor ingen formel hierarkisk struktur, som 

eksempelvis i en forening. Dette medfører at de 

borgere, der deltager i møderne, har en handlings-

orienteret tilgang til arbejdet, der bunder i en lyst til 

at forme stedet, snarere end i at drive en forening.

Styregruppen, som er aktiv i hele den midlertidige 

periode, tager stilling til alle forhold, der påvirker 

stedets udvikling herunder investeringer i forbedringer 

samt godkendelse af nye brugere af Polymeren. 

Denne store tillid fra kommunen til de engagerede 

borgere i udviklingen af stedet har vist sig at skabe 

resultater, som ingen havde turde håbe på, før 

projektet gik i gang. 

“Det har virkeligt været en fornøjelse at se, hvordan 

styregruppen har været fokuseret på, at det skulle 

være til stedets og byens bedste og været 

opmærksom på, at det ikke var projekter, der ikke 

gik ind og konkurrerede med eksisterende aktiviteter 

i byen” – Trine Hedegård. 

For at gøre det lettest muligt for styregruppen at 

bidrage til stedet, har kommunens tovholder 

håndteret de mange formelle krav til at aktivere et 

sådant sted, herunder ansøgt om ny lokalplan og 

lavet ansøgninger om byggesager og dispensationer, 

samt skrevet større fondsansøgninger og håndteret 

lejekontrakter med de forskellige faste lejere mm.  

På baggrund af den dedikerede kompleksitets-

håndtering fra kommunens side, har styregruppen 

kunne fokusere sit frivillige arbejde på at skabe 

indhold ud fra de fire temaer, som de selv ønskede at 

arbejde med:  

Den Fynske Spilfabrik et kontorfællesskab for iværksættere inden for spiludvikling, e-sport og tilstødende brancher her 

afholdes der kurser og events, som både er målrettet vores iværksættere og spilinteresserede. Foto: GivRum
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Idræt og bevægelse  
fx funktionel træning for alle 

Kunst og kultur 

fx koncerter og fællesspisninger 

Kontor og iværksætteri  
fx spilfabrik med store ambitioner 

Værksted og Lager 

fx veteranbiler og skatepark 

Ringene i vandet 
Blandt aktiviteterne i Polymeren er der en gruppe af 

borgere, som viser en række store potentialer i 

arbejdet med midlertidighed. Gruppen, der står for 

den funktionelle træning, har taget initiativ til ”Sund i 

Årslev”, der er et ugentligt træningshold for borgere, 

der ikke af sig selv bliver tiltrukket af en aktiv livsstil. 

Læs mere her: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/

fyn/her-vil-de-selv-borgere-omdanner-gammel-

fabrik-til-hotspot#!/  

Dette borger-til-borger initiativ viser, hvor bredt 

ringene i vandet fører og at det er umuligt at 

planlægge og udtænke det rigtige initiativ, men at 

frie rammer båret på tillid skaber ideer, som løfter 

projektet på uventede måder. 

Et andet initiativ der viser det innovative i arbejdet 

med midlertidighed er, at styregruppen har været 

med til at ideudvikle på Camp Pol, som er et 

fællesskab for kommunens omkring 250 krigsveteraner. 

Som der står i projektbeskrivelsen for Camp Pol:- 

”Det er således også styregruppen, der har været 

med til at ideudvikle på dette forsøgsprojekt – og 

gruppen ser rigtig gode perspektiver i at få skabt et 

tilbud til veteraner og deres pårørende – samtidig 

med, at projektet tænkes ind i de mange tilbud som 

allerede findes.” 

Ved at skabe et gensidigt forhold baseret på tillid og 

åbenhed mellem kommunen og styregruppen, 

åbner projektet op for kreative og innovative 

løsninger på andre af kommunens udfordringer.  

Dette er interessant for alle, der beskæftiger sig med 

udfordringer omkring fraflytning, stagnering og 

nedslidte byrum, idet de samme fællesskaber, der 

opstår i forhold til at forskønne og aktivere bygninger 

mm. bliver motiveret til at engagere sig i andre af 

kommunens udfordringer, såfremt de selv er med til 

at definere de problemer, de ønsker at beskæftige sig 

med.

Som afslutning på den midlertidige periode blev der 

foretaget en evaluering af projektet, som skabte 

klarhed omkring projektets mange gode resultater 

og førte til anvisninger omkring, hvordan projektet 

kunne udvikle sig positivt i fremtiden. 

Noget, der stod helt klart, var lysten blandt borgerne 

til at arbejde videre med det midlertidige, selv når 

projektet skulle overgå til en mere permanent 

tilstand.  

Styregruppen, der nu er overgået til en foreningsform, 

har derfor besluttet, at de vil råde over 4000 

udefinerede kvadratmeter, som kan flyttes alt efter 

det øvrige behov i renoveringen af bygningerne og alt 

efter de øvrige aktiviteter på Polymeren. Denne 

dynamik ville sikre, at stedet bliver ved med at 

udvikle sig og at nye initiativer altid vil kunne finde en 

plads i Polymeren.  

Efter halvandet år med højt aktivitetsniveau og stor 

opbakning fra lokalsamfundet, valgte et enigt byråd 

at forlænge projektet og kalder nu Polymeren et 

fyrtårn i kommunens bosætningsstrategi.  

Udfordringer 
Da projektet skulle i gang var der frustrationer over, at 

bygningerne skulle aktiveres via en midlertidig 

proces. Denne skepsis blev dog hurtigt vendt til et 

positivt benspænd, idet det midlertidige projekt gav 

de lokale borgere mulighed for at sætte sit eget 

præg på udviklingen af deres egen kommende 

bymidte. Der kunne derfor mobiliseres mange 

borgere i den indledende ibrugtagningsproces.  

I et interview til denne publikation nævnes det, at et 

lokalt fitnesscenter har følt sig presset af Polymeren i 

løbet af projektet, da der blev tilbudt gratis funktionel 

træning i de nedslidte haller, som blev drevet på 
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Den tidligere gummifabrik er blevet taget i brug til et væld af formål herunder: funktionel træning, skatepark, RC-klub, 

veteranbiler, bilværksted, Iværksættermiljø, guitarværksted, genbrugsbutik, biograf. Foto: GivRum

frivillig basis. Dette forhold har blandt andet medført 

behovet for, at der sker en normalisering af projektet. 

Polymeren bevæger sig derfor over i en mere 

permanent form, hvor styregruppen netop er 

overgået til en forening, som kan generere en 

indtægt fra aktiviteter og medlemsskab og dermed 

betale en husleje, der flugter med den gængse 

praksis i kommunen, dog stadigvæk baseret på den 

stand bygningerne er i.  

Læring 
Den prioriterede indsats omkring Polymeren viser 

potentialet i at arbejde struktureret med midlertidige 

projekter. Der er fra kommunens side skabt et 

inspirerende miljø, som understøtter de politiske 

ønsker i forhold til bosætningen af lokalområdet. 

Borgere er blevet inviteret indenfor og har taget 

ansvar for udviklingen af deres egen bymidte. 

Projektet viser, hvordan der skabes ringe i vandet via 

borger-til-borger initiativer, som potentielt kan have 

endnu større rækkevidde, såfremt de understøttes 

yderligere via en forundersøgelse i kommunen, som 

beskrevet i afsnittet omkring offentlig innovation 

nedenfor. 

Udover at være del af den lokale bosætningsstrategi, 

viser projektet hvordan tomme fabriksbygninger kan 

danne ramme om nye fællesskaber og kulturelle 

initiativer. Dette er en særlig vigtig pointe, da der 

findes tomme lager og fabriksbygninger og 

overskydende kommunale bygninger overalt i 

Danmark. Disse kan alle blive del af lokale 

bosætningsstrategier, der understøtter de lokale 

fællesskaber, udvikler urbane miljøer og øger 

muligheden for samskabelse med de lokale borgere.

At motivere borgere til at deltage i midlertidige 

projekter ved at synliggøre de nye lokale muligheder 

kan bedst beskrives, som at der anvendes et “positivt 

pres”.  
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Via en proces med stor borgerinvolvering fik hele byen kendskab til projektet, her er de lokale elever igang med at plante 

grønt og sætte sit præg på området. Foto: GivRum

Dette pres har til formål at skubbe til vane-

tænkningen om, at kommunen kommer med alle de 

færdige løsninger. Denne tænkning ligger også til 

grund for meget af det igangværende arbejde med 

Landsbyklynger i hele landet, som pressekontakt for 

Landsbyklynger Carsten Blomberg, chef-konsulent i 

DGI beskriver det: 

“I de fleste Landsbyer er der en naturlig stolt-hed 

over ens egen by, som over tid har kæmpet med 

nabobyerne om fodboldmesterskaber og arbejds-

pladser.  

Med Landsbyklynger giver vi borgerne en økonomisk 

og organisatorisk gulerod i forhold til at komme ud 

af dette konkurrenceforhold og se sig som 

samarbejdspartnere i stedet.  

Hvis borgerne vil blive boende i landsbyerne og 

bevare et acceptabelt serviceniveau, er det 

nødvendigt at de arbejder sammen og fx henviser til 

nabolandsbyens tilbud også.  

Dette er helt nyt for mange!”
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Jura/polymeren

Polymeren er finansieret af kommunale midler afsat 

t i l real iser ing af helhedsplanen for Årslev. 

Sideløbende med de midlertidige aktiviteter, har 

kommunen ansøgt om støtte til områdefornyelse.  

Faaborg-Midtfyn Kommune indsendte i januar 2017 

ansøgning om støtte til områdefornyelse efter 

Byfornyelsesloven. Af ansøgningen fremgår det, at 

kommunen ønskede at fremme udvikling og 

bosætning i de to landsbyer, Årslev og Sdr. Nærå, ved 

bl.a. at skabe en samlet bymidte med attraktive 

byrum og grønne forbindelser. Polymeren skulle 

indgå som en del af projektet. 

Den 14. juni 2017 fremsendte Faaborg-Midtfyn 

Kommune byfornyelsesprogrammet til Transport-, 

Bygnings- og Boligministeriet, som den 27. juni 2017 

meddelte tilsagn om refusion af udgifter til 

områdefornyelse (byfornyelseslovens § 6, stk. 1), og til 

forsøgsprojekter, herunder bl.a. til Polymeren  

§ 97, stk. 1-5 i Bekendtgørelse af lov om byfornyelse nr. 

1228 af 3. oktober 2016 (dagældende). 

I meddelelsen om tilsagn fremgår der ikke nogen 

nærmere begrundelse for tildelingen, idet der blot 

henvises til det fremsendte Byfornyelsesprogram.  

Støtten til Polymeren skal ses som led i det samlede 

projekt for udvikling af området, hvor de midlertidige 

aktiviteter i Årslev og Sdr. Nærå, herunder Polymeren, 

kun udgør en mindre del, og hvor kun en mindre del 

af støtten derfor var forudsat anvendt til Polymeren. 

På baggrund af det fremsendte byfornyelses-

program meddelte Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet tilsagn om støtte til et forsøgsprojekt 

for veteraner på Polymeren. Da støtten er øremærket 

dette projekt, er der ikke mulighed for at anvende 

støtten til andre aktiviteter. 

Med henblik på at sætte gang i aktiviteterne på 

Polymeren var det derfor nødvendigt at opkøbe 

grunden, da kommunen vurderede, at de - i henhold 

til kommunalfuldmagtsreglerne - ikke kunne 

foretage forbedringer på ejendomme, som 

kommunen ikke selv ejede, idet kommunen 

vurderede, at dette ville kunne blive betragtet som 

en ulovlig forherligelse af tredjemands ejendom.  

Da Polymeren har været nødt til at ansøge om 

byggetilladelse, hver gang en ny idé skulle afprøves, 

viser dette casestudie også, at bygningsreglementet 

kan udgøre en tids-mæssig barriere i de tilfælde, hvor 

der ønskes en dynamisk brug af bygningen. 

�24



CASE #2  
frederiksø
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Via en stram projektstyring med en kombination af lejekontrakter og individuelle partnerskabsaftaler har 

kommunen skabt et kreativt miljø i en række nedslidte bygninger på havnen i Svendborg. Her er de lokale 

iværksættere mm. blevet del af byudviklingen og samarbejder om at realisere kommunens ambitioner for 

havneområdet.

UDGIFT INDTÆGT 

1.370.000kr Renovering 200.000kr Udlejning af bygninger og arealer

20.000kr Ombygning af Snedkeri
I forhold til indtægter har Svendborg kommune udarbejdet 

individuelle baggrundsnotater for hver lejer, som beskriver værdien 

af de aktiviteter, som er aftalt via partnerskabsaftaler, som 

kommunen har lavet istedet for at opkræve en egentlig husleje.  

Her fremgår det med al tydelighed, at byen får meget ud af 

aftalen. Se eksempel på et baggrundsnotat efter casebeskrivelsen.

200.000kr Honorar til CETS*

200.000kr Medgået tid Vækst og Bosætning**

300.000kr Opstartsaktiviteter

2.090.000kr i alt 200.000kr i alt

Resume

*Honorar til CETS modsvarer projektstyring og projektering ifm. bygge- og anlægsprojekter 

**Medgået tid Vækst og Bosætning omfatter: kommunikation, udbud af bygninger og kajarealer, formulering og 
indgåelse af partnerskabsaftaler, løbende kontakt til partnere omkring praktiske spørgsmål vedr. renovering, 
aktiviteter, samarbejde og drift. Derudover omfattes udbud af kajarealer til ”Leg med på kajen”, behandling af 
ansøgninger, skitsering af løsninger, indgåelse af aftaler, økonomistyring og ikke mindst planlægningstid ifm. 
gennemførelse af vinterens Lysfest.

Budget



Frederiksø ligger midt i Svendborg havn og de mange forskellige bygningstyper skaber et varieret bymiljø, der ønskes bevaret 

som del af udviklingen i området, det midlertidige projekt er med til at understøtte kommunens ambitioner for området. Foto 

Svendborg Kommune
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Fremtidens havn er inkluderet i denne rapport, da 

den konkrete proces i denne case omkring 

midlertidighed er forholdsvis nem at replikkere for 

kommuner, der oplever stagnering, fraflytning og 

tomme ejendomme og som ønsker at udvikle nye 

løsninger sammen med lokale borgere.  

Modellen er som følger:  

• Køb en ejendom eller anvend kommunens 

overskydende ejendomme  

• Udlej den til forskellige foreninger og 

virksomheder  

• Opret partnerskabsaftaler, der forpligter lejerne 

til at lave aktiviteter i og omkring ejendommen til 

en værdi, der matcher markedslejen og løfter den 

samlede værdi af området  

Modellen omkring Fremtidens Havn, trækker ikke 

unødigt på kommunens plan- eller kulturafdeling, da 

det er de lokale lejere, der skaber den ønskede 

værdistigning, via indgåede partnerskabsaftaler, som 

del af udlejningsforholdet.  

Formål 
Fremtidens Havn har til formål at understøtte 

kommunens udviklingsplaner på Frederiksø med 

fokus på tre overordnede temaer: Maritim kulturarvs-

historie, outdoor aktiviteter på vandet og kunst og 

kultur.  

For at løfte disse temaer anvendes korte lejekontrakter 

med individuelle partnerskabsaftaler, der engagerer 

de mere end 20 forskellige grupper af lokale 

iværksættere, kunstnere og sociale projekter, og 

samler de tre spor i en midlertidig byudviklings-

strategi.

Indledning



Det er imponerende hvor mange forskellige lejere, der har indtaget de tomme bygninger på havnen. Alle lejere har forpligtet 

sig på at bidrage til kommunens ambitioner om at skabe liv på havnen ved at formulere og skrive under på partnerskabsaftaler. 
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I februar 2014 vedtager byrådet i Svendborg en 

udviklingsplan, der udstikker rammerne for den 

fremtidige udvikling af byens havn. Som led i denne 

plan køber kommunen Frederiksø; en industri ø midt 

i havnen, som en tidligere developer ikke havde haft 

held til at udvikle.  

"Oprindeligt var der ikke tiltænkt en præcis 

anvendelse af bygningerne, ud over at de bevarings-

værdige bygninger fortæller en relevant industri-

historie for området, og at området, så ud til at kunne 

blive en del af den kommende udviklingsplan 

omkring havnen" – fortæller Klaus Johannesen 

tovholder fra  Svendborg Kommunes i et interview til 

denne udgivelse. 

For at sætte gang i området valgte udviklings-

gruppen at lave en intern proces og undersøge 

mulighederne for at udvikle området ud fra de 

overordnede temaer:  

Maritim kulturarvshistorie 

- bl.a. med fokus på byens håndværkstraditioner.  

Outdoor aktiviteter  

- med relation til det sydfynske øhav. 

Kultur  
- al slags skabende kunst. 

For at undersøge mulighederne for at arbejde med 

de tre spor, får kommunen lavet tre feasibility studier, 

hvori det klart fremgår, at der ikke er udsigt til at 

kunne sikre den nødvendige økonomi for at kunne 

udvikle området ud fra de tre ønskede spor.  

Beslutningen bliver derfor at afprøve en alternativ 

strategi med midlertidige lejemål, hvor borgere med 

interesse for at lave aktiviteter på Frederiksø inviteres 

til at bruge bygningerne.

Baggrund



I sommeren 2016 bliver det midlertidige projekt 

annonceret på kommunens hjemmeside og der bliver 

udsendt invitationer til lokale drivkræfter mm. under 

overskriften “Kom og leg med på Frederiksø!”. 

Hermed bliver hele Svendborg inviteret indenfor til at 

blive del af byudviklingen af havneområdet. For at 

kunne blive lejer på Frederiksø, skal de indkomne 

projektforslag forholde sig til mindst et af de tre 

temaer for området, samt forpligte sig på at skabe liv 

i havneområdet.  

Efter et opstartsmøde med interesserede borgere og 

en ansøgningsrunde bliver alle de tilgængelige 

lokaler udlejet. 

For at sikre gennemsigtighed i de indgåede aftaler 

får hvert lejemål en etårig lejekontrakt med en 

tilhørende partnerskabsaftale, som den enkelte lejer 

er med til at formulere ud fra egen interesse og egne 

evner.  

Lejekontrakten sikrer begge parter i udlejnings-

forholdet og beskriver, hvordan ejendommen stilles 

til rådighed som den er, og at brugerne betaler 

forbrugsudgifter, samt indgår en partnerskabsaftale, 

hvor lejerne forpligter sig på at være ambassadører 

for den ønskede udvikling, hvilket betyder, at de skal 

bidrage med: “Åbenhed, tilgængelighed, deltagelse, 

samskabelse med øvrige borgere og samarbejde 

mellem de andre brugere af området.” 

Som lejeren Zacharias beskriver projektet: 

 

"Frederiksøen, og de gamle værftsbygninger, 

fungerer som en fantastisk legeplads, hvor der kan 

afprøves og iværksættes nye og spændende 

projekter, på kryds og tværs. Svendborg Kommune 

har valgt en kreativ og anderledes tilgang, hvilket 

har skabt et unikt sted i Svendborg. Det er vi glade 

for at være en del af." Bestyrelsesmedlem i 

Cykeltutten, Zacharias Baden 

Læs mere her om Cykeltutten her: https://www.dr.dk/

nyheder/politik/kv17/lokale-loesninger#project-208 

I evalueringen står det klart, at 1 år er for kort tid for 

flere af lejerne, som ikke kan investere i ønskede 

forbedringer af bygningerne, værktøjer og materiel, 

grundet den korte afskrivnings-periode. 

Dette medfører, at tidsrammen for den næste 

udbudsrunde ændres til 2,5 år. 

Ved anden ansøgningsrunde ansøger alle lejere på 

ny, ligesom nye lejere får mulighed for at ansøge.  

Dette medfører fx, at flere nye kunstnere ansøger om 

en plads, men da der ikke er flere pladser, får de nye 

kunstnere tilbudt plads i et eksisterende atelier, 

hvormed der opstår et kreativt fællesskab med nye 

relationer for lejerne.

Cykeltutten er et frivilligt integrationsinitiativ, hvor flygtninge istandsætter cykler, får et netværk og gode oplevelser omkring 

cykling. Cykeltutten har haft så stor succes at de har udvidet deres aktiviteter med cykeludlejning og træværksted. Foto: 

Zacharias Baden
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Det midlertidige projekt



Lokalerne på Frederiksø var i dårlig stand, så lejerne måtte selv igang med istandsættelsen Her er et øvelokale til cirkus opstået 

i en tom lagerhal Fotograf: Christina Mejrup.
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Samlet set har der været stor opbakning til projektet 

fra brugere og borgere i Svendborg, der nu benytter 

området hele året og oplever de mange nye 

initiativer. Brugerne har selv taget initiativ til et 

brugerråd, hvor lejerne holder hinanden orienteret 

omkring initiativer og deler viden og netværk. 

Udover at der nu har været afholdt endnu en 

ansøgningsrunde med tilsvarende stor søgning, hvor 

alle lejere igen ansøgte, og der blev plads til nye 

lejere, er tovholderen gået videre med metoden og 

har aktiveret udearealerne med endnu en “Kom og 

leg” invitation. Her bliver der plads til minigolfbaner, 

petanquebaner og Cykeltutten får mulighed for at 

udvide sin virksomhed med cykeludlejning til turister 

i byen. 

For at blive klogere på arbejdet med midlertidighed 

og for at sikre sig at kommunen ikke skaber markeds-

forvridning via deres ordning med partnerskabs-

aftaler, har kommunens tovholder på projektet udført 

baggrundsnotater for samtlige lejere. Resultatet viser, 

at der samlet set lægges timer og udføres aktiviteter, 

der langt overstiger den potentielle husleje.  

Efterfølgende vises uddrag af lejekontrakt, partner-

skabsaftale og baggrundnotat til inspiration til andre, 

der vil forsøge sig med metoden. 

Udover at have skabt det ønskede resultat på 

Frederiksø, har arbejdet med den midlertidighed 

desuden sat sig spor i kommunens generelle 

byudvikling, hvor Linjeparken, en midlertidig park, er 

blevet designet af en gruppe borgere i samarbejde 

med en lokal arkitekt.  

Det overvejes desuden, hvordan metoden kan 

anvendes i forbindelse med kommunens værtskab 

for DGI Landsstævnet, som kommunen afholder i 

2021.

Læring



�30

Fig 6. - Uddrag af Partnerskabsaftale, bilag 3 i lejekontrakt med lejer på Frederiksø

2.5 Lejekontrakten er betinget af en indgåelse af en partnerskabsaftale. 

Partnerskabsaftalens betingelser fremgår af kontraktens bilag 3.

Fig 5. - Uddrag af lejekontrakt med lejer på 

Frederiksø
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Fig 6 fortsat… - Uddrag af Partnerskabsaftale, bilag 3 i lejekontrakt med lejer på 

Frederiksø



Fig 7. - Uddrag af baggrundsnotat 

vedr. anden lejer af lokale på 

Frederiksø 



Jura/Frederiksø

Projektet ”Fremtidens Havn” er baseret på, at 

Svendborg Kommune udlejer nogle lejemål i 

uopvarmede og nedslidte bygninger.  

I henhold til kommunalfuldmagtsreglerne kan 

kommuner lovligt udleje kommunale bygninger til 

virksomheder for en midlertidig periode, når 

kommunen ikke selv skal benytte dem, dvs. når der er 

tale om overskudskapacitet.  

Udgangspunktet er, at bygningerne skal udlejes på 

markedsvilkår, dvs. til markedslejen. Dette er også 

tilfældet i dette case-studie, hvor Svendborg 

Kommune har indgået en erhvervslejekontrakt på 

sædvanlige lejevilkår. Det særlige for dette casestudie 

er dog, at værdien af det lejede er konverteret til 

modydelser i form af eksempelvis kurser, events og 

lignende, hvor lejerne i stedet for penge som 

modydelse, forpligter sig til at erlægge en række 

aktiviteter til varetagelse af saglige, kommunale 

interesser.  

I forbindelse med realiseringen af projektet har 

kommunen været nødsaget til at udarbejde en ny 

lokalplan. Dette skyldes, at den ændrede benyttelse 

ikke faldt indenfor anvendelsesbestemmelsen i den 

tidligere lokalplan.  

Da det er omkostningsmæssigt tungt for kommuner 

at få udarbejdet nye lokalplaner, kan kommunerne 

med fordel forsøge, at tænke den fremtidige 

anvendelse af området ind i lokalplansarbejdet. 

Endelig har Svendborg Kommune vurderet, at der ikke 

har været behov for at ansøge om en ny bygge-

tilladelse, hver gang et nyt projekt er blevet sat i gang. 

Svendborg Kommune har således alene ansøgt om 

byggetilladelse i forbindelse med igangsætningen af 

de første projekter. Bygningsreglementet har derfor 

ikke udgjort nogen hindring. 

Svendborg Kommune har desuden oplyst, at de har 

foretaget de nødvendige ombygninger i henhold til 

bygningsreglementets tilgængelighedsbestemmelser. 

Det var kommunens opfattelse, at omkostningerne 

forbundet hermed var rimelige sammenholdt med 

projekternes midlertidige karakter. 
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CASE #3  
Pop-up Havn
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Ved at inddrage en lokal kunstner er der skabt et spektakulært kunstværk, der forbinder byen og havnen på en 

tom byggegrund. Da processen omkring det midlertidige projekt var for kort, blev lokale borgere ikke involveret i 

processen. Dermed er der ikke skabt et lokalt ejerskab, ligesom der ikke udvikles lokale løsninger på 

udfordringerne ved installationen.

UDGIFT INDTÆGT 

57.000kr Tilskud via Kultur- og Fritidsudvalget 20.000kr Privat sponsor

102.000kr Tilskud via Teknik- og Miljøudvalget 

159.000kr I alt 20.000kr I alt

Resume

Budget



Det lokale kompetancecenter blev involveret i at bygge det maritime landskab, med fiskekutter,fiskerhytter og pejlemærker. 

Desværre var der ikke tid til at involvere beboerne i naboejendommen, der påpeger forskellige mangler. Foto Teater OM 
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Pop-up Havn er inkluderet i denne rapport, da 

det midlertidige projekt har fået kommunen til at 

afprøve flere nye samarbejdsformer og har skabt 

en spændende ny identitet til en ellers tom 

byggegrund. Projektet viser, hvordan der med få 

midler, og på kort tid, kan skabes nyt liv til livløse 

områder i byen. Denne case illustrerer også 

behovet for at inkludere lokale borgere så tidligt 

som muligt i forløbet. 

Formål 
Formålet med Pop-Up Havn er at forskønne en 

byggetomt ved at opføre en midlertidig park 

baseret på et havnetema, der skal forbinde byen 

med havnen og fjorden.

Da Ringkøbing Skole lukker i 2010 står 

kommunen med en tom bygning, som de først 

lykkes med at sælge i 2012. Herefter bliver den 

nu faldefærdige skole revet ned, og der bliver 

udarbejdet en lokalplan, der gør det muligt at 

anvende en del af området til centerformål.  

På dette sted bliver der opført et supermarked, 

som åbner i 2015, men på den resterende del af 

grunden er der behov for, at der udvikles det 

helt rigtige projekt, som både matcher en ny 

trafikundersøgelse og byens lave bymidte eller 

at der eventuelt opføres et punktbyggeri på 

grunden. Med disse kreative benspænd er dette 

område stadig uden en endelig plan. 

Indledning Baggrund



Pop-Up havn kom helt til sin ret da Teatret OM afholdte en teaterfestival i den kunstinstallation, de selv var med til at udforme. 

Foto Ringkøbing Fotoklub 
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Da supermarkedet står klart i slutningen af 2015, 

opstår der et kommunalt ønske om at aktivere den 

resterende grund hurtigst muligt, da der, lige siden 

nedrivningen, har været lokal utilfredshed omkring 

den tomme grund. Derfor beslutter byrådet sig for at 

anvende det resterende område til at opføre en 

mobil midlertidig bypark, som sætter fokus på den 

nærliggende havn, bymidten og fjorden.  

Til at håndtere processen omkring den midlertidige 

bypark, samarbejder kommunens planlægnings-

afdeling og kulturafdelingen for første gang under 

overskriften “Kulturplanlægning”. Denne nyoprettede 

planlægningsgruppe står nu med en kompleks 

opgave, hvor den tomme grund skal forskønnes via et 

midlertidigt projekt, inden for en kort tidsramme. I 

det midlertidige projekt vil de samtidig gerne 

involvere de lokale borgere og visuelt forbinde byen 

med havnen. 

Den nydannede arbejdsgruppe udtrykker i et 

interview til denne publikation, at de havde ønsker 

om at involvere de lokale spejdere og pladsens 

naboer i udviklingen af stedet. Arbejdsgruppen har 

undervejs et projekt omkring urbane haver på 

tegnebrættet, men oplever hurtigt, at opgavens 

kompleksitet og den korte tidshorisont gør, at de 

fravælger den borgerinddragende indsats, og i stedet 

søger kunstnerisk hjælp til at realisere den krævende 

designopgave, der ligger i havnetemaet. 

Gruppen tager derfor kontakt til den lokale 

kunstnergruppe Teater OM, for at få inspiration til 

projektet. Her opstår der et konstruktivt samarbejde, 

hvor kommunen står for en stor del af den 

koordinerende opgave, mens Teater OM håndterer 

den kreative og scenografiske opgave. 

Visionen bliver hurtigt mere konkret og dermed kan 

det lokale 10-4 Dagcenter involveres i opbygning af 

fiskerhuse og fiskekutter samt tipier af bundgarns-

pæle. Der bliver også hentet store mængder 

strandsand og bøjer for at skabe den helt rigtige 

havnefornemmelse.  

Pop-up havn åbner i sensommeren 2016 med 

åbningen af “Vindfanger” en kunstinstallation 

inspireret af Ringkøbings identitet som havneby. 

Stedet er tænkt som et mødested, der kan bruges af 

alle. Projektet har dermed realiseret ønsket til 

projektet om at etablere en midlertidig bypark med 

et maritimt udtryk. 

Det midlertidige projekt



Fiskerhytterne indrettes med farvestrålende net, flag og fisk. Foto Teater OM 

Pladsen har fået en spektakulær kunstnerisk identitet 

med et tema, der trækker spor til byens historie og 

forholdet mellem havn og by, men desværre kniber 

det med at få de lokale borgere til at tage den nye 

park til sig.  

Ved en mindre rundspørge i forbindelse med denne 

udgivelse, udtrykker flere naboer til Pop-Up Havn en 

utilfredshed med, at husene på grunden er aflåste og 

at ”fiskekutteren” midt på grunden er fyldt med 

planter, så børn ikke engang kan lege der. Der er 

også ønsker til faciliteter såsom fodboldmål og 

bænke hvor folk kan sidde. Naboerne forestiller sig at 

området kan anvendes af børnefamilier, der kan 

skabe lidt liv på pladsen. 

De velmenende ønsker fra kommunalt hold blev 

realiseret af få ansatte med et lille budget på kort tid. 

Derfor var der ikke mulighed for at lave en dybere 

inddragelse og få den nødvendige opbakning fra de 

lokale beboere. Som der konstateres i den 

kommunale arbejdsgruppe: “Det er meget 

tidskrævende at inddrage borgere i disse projekter - 

og vi var nødt til at levere et resultat hurtigst muligt” 

Læring 
Den korte tidshorisont kombineret med de mange 

forskellige ambitioner, har begrænset samskabelses-

processen omkring Pop-Up Havn, hvilket har 

resulteret i, at de lokale borgere ikke tager ejerskab til 

projektet. Borgerne har fået en passiv rolle i 

udviklingen, hvor de kritiserer de ting, som ikke 

fungerer. Her er det sandsynligt, at et større fokus på 

borgerinvolvering ville kunne have betydet, at 

borgerne i stedet ville tage aktivt hånd om den fælles 

udvikling af området. 

Frem for at udvikle noget midlertidigt til borgerne, så 

illustrerer Pop-up havn det vigtige i, at inddrage de 

forskellige parter tidligt i processen, så de selv kan 

være med til at forme det resultat, som de gerne selv 

vil have. I How-To guiden beskrives en handlingsplan, 

der skaber et lokalt ejerskab uden at påføre 

kommunens medarbejdere et forøget tidsforbrug. 

Med Pop-Up Havn har Ringkøbing-Skjern Kommune 

fået afprøvet nye interne samarbejdsformer, samt 

rykket nærmere en fremtidig brug af midlertidighed 

som værktøj i den lokale byfornyelse. De har gjort sig 

de første erfaringer med samskabelse og embeds-

værket har åbnet op for at give plads til nye 

borgerinitiativer på grunden i fremtiden. Der arbejdes 

ved udarbejdelse af denne rapport på mulighederne 

for en opfølgende indsats omkring Pop-Up Havn, 

denne gang forankret i kulturafdelingen og med 

større involvering af de lokale borgere. 
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Udfordringer



Jura/Pop-up havn

Den midlertidige park med tilhørende kunst-

installation blev finansieret ved kommunale og 

private støttemidler. Det var kommunens vurdering, 

at der bestod en kommunal, saglig interesse heri. 

Kommunen har oplyst, at man overvejede at søge 

tilskud fra en række fonde, men da projektet skulle 

igangsættes hurtigt, kunne man ikke vente på et 

eventuelt tilskud. 

Når midlertidige projekter opstår tilfældigt eller som 

følge af et kommunalt ønske om hurtigt at 

igangsætte midlertidige aktiviteter, vil tunge 

ansøgningsprocedurer være en stopklods.  

Særligt byfornyelseslovens krav om, at der skal 

udarbejdelse af et byfornyelsesprogram forud for 

igangsætning af områdefornyelser, vil i mange 

tilfælde være en barriere for en hurtig realisering af 

projektet. Derimod vurderes byfornyelseslovens regler 

om bygningsfornyelsesforsøg og områdefornyelses-

forsøg at kunne være anvendelig, når midlertidige 

projekter skal igangsættes hurtigt. Det er ikke oplyst, 

at plangrundlaget har givet anledning til problemer i 

forbindelse med igangsætningen af projektet. 
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CASE #4  
Slotslegepladsen 
- LEGENDER, LEG OG 
LÆRING

�39

I et ubrugt parkområde har en gruppe borgere skabt et kunstværk, der fungerer som legeplads. Borgerne har 

både involveret andre borgere og lokale virksomheder via crowdfunding og kreative workshops. For at 

understøtte borgernes initiativ oprettede kommunen en pulje til midlertidige projekter og har efterfølgende 

inkorporeret borgernes tiltag i helhedsplanen for området.

UDGIFT INDTÆGT 

39.500kr Tilskud via pulje til midlertidige 

projekter

8.000kr Crowdfunding og sponsorater 

39.500kr i alt 8.000kr i alt

Resume

Budget



Med et lille budget og stort lokalt ejerskab har den lille labyrint skabt store forandringer i den kommende helhedsplan for 

bymidten i Fredensborg. Foto: Marie Louise Hartvig Widding - Setilsiden.dk 
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Denne case er interessant for alle kommuner i hele 

landet, der oplever nedslidte byrum, da projektet 

viser, hvordan en pulje til midlertidige borgeri-

nitierede projekter er med til at skabe nye byrum 

baseret på initiativer fra lokale engagerede borgere.  

I Fredensborg er rollefordelingen lidt forskellig i 

forhold til de øvrige cases. Her opstår det midlertidige 

projekt via et borgerinitiativ fra lokale ressource-

stærke borgere, der ønsker at sætte skub på 

udviklingen af deres eget lokalområde, da de oplever 

at arbejdet med en storstilet helhedsplan, er gået i 

stå på grund af et anlægsstop.  

Formål 
Puljen til midlertidige initiativer, der har ført til 

opbygningen af Slotslegepladsen, har haft til formål 

at understøtte borgerinitierede projekter og 

aktiviteter, der tager afsæt i og gerne udvikler fokus-

områderne fra vinderforslaget i arkitektkonkurrencen 

om en ny helhedsplan ”Fremtidens Fredensborg”.  

Baggrund 
I 2012 sætter kommunen gang i en arkitekt-

konkurrence, der skal finde løsninger på de 

udfordringer, der er i Fredensborg. I projekt-

konkurrencen er nævnt: 

”Fredensborg er ligesom mange andre provinsbyer 

påvirket af strukturreformen og af nedgang indenfor 

detailhandlen, og som andre steder, har livet i 

bymidten hidtil primært været knyttet til detail-

handlen. Meget af byens hverdagsliv foregår i dag 

ikke i, men udenfor bymidten — hvor folk bor. 

Resultatet af dette er en udfordret bymidte.” 

Indledning



Op imod 100 børn og voksne deltog i åbningseventet med at male skjolde og spise mariekiks. En af de engagerede borgere 

har sideløbende med projektet startet en virksomhed, der arbejder med byudvikling. Foto: Marie Louise Hartvig Widding - 

Setilsiden.dk
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Til et statusmøde om projektet forklares processen: 

”Byrådet afsatte i budgetforlig 2013-16 en pulje på i 

alt 3 mio. kr. til ”Bymidten i Fredensborg”. Puljen var 

rettet mod at skabe øget sammenhæng i 

bymidten ... Med vedtagelsen af anlægsstoppet i maj 

2015 er den største del af restpuljen, der ikke var 

kontraktligt bundet (1,65 mio. kr.) bortfaldet. Efter der 

nu er aflagt delregnskab for størstedelen af projektet 

er der en mindre rest… Administrationen anbefaler at 

denne rest på 120.000 kr. øremærkes til midlertidige 

tiltag i bymidten.” 

Byrådet er undervejs i processen blevet opfordret af 

en gruppe borgere, som har deltaget i hørings-

processen, til at bruge eventuelle overskydende 

midler på midlertidige initiativer i det område, der 

behandles i helhedsplanen.  

Som det videre konstateres i byrådet: 

”Bymidtens udvikling på sigt bør ikke alene baseres 

på kommunale anlægsprojekter, men bør i lige så høj 

grad bæres frem af lokale initiativer fra både borgere, 

foreninger og erhvervsliv. I [arkitektkonkurrencens] 

projektbeskrivelsen … er der beskrevet en række 

projektmål, bl.a. at give de lokale aktører medejerskab 

for byens udvikling samt at understøtte borgerdrevne 

initiativer…” 

Det midlertidige projekt 
Udover to andre projekter modtager projektet: 

Slotslegepladsen, Legender, Leg Læring i alt 36.900kr 

til at opføre en midlertidig kunstinstallation i det 

grønne område omkr ing Langedammen i 

Fredensborg. Gruppen får derudover maling og 

byggematerialer sponsoreret af lokale virksomheder. 

Derudover indsamler gruppen yderligere 7.000kr. til 

projektet blandt lokale virksomheder og foreninger. 

Kunstinstallationen kan dermed opføres og en 

labyr int bygget i t ræ med et l i l le podie . 

Kunstinstallationen står klar i april 2016 og 

Labyrinten, som den kaldes lokalt, er hermed blevet 

et nyt lokalt mødested, der anvendes dagligt af byens 

børn, unge og forældre. Initiativgruppen afholder 

flere kreative workshops med byens børn, hvor der 

blandt andet plantes jordbær og males træskjolde til 

dekoration af labyrinten. 



Da gruppen ikke ønsker at skulle forholde sig til 

bygningsreglementets krav i forhold til projektering 

af legepladser (Bygningsreglementet § 358-367), 

vælger gruppen at ændre projektet til ikke at være 

en egentlig legeplads, men i stedet at være en 

kunstinstallation, der fungerer som en labyrint, som 

er sjov at lege i, men selvfølgelig ikke udgør en fare at 

anvende.  

Efter labyrinten er blevet bygget, opstår der en 

problematik, da det ikke er blevet aftalt, hvem der 

skal stå for vedligeholdelse af installationen, samt 

vandingen af planterne derpå. Kommunen beslutter 

sammen med initiativgruppen, at kommunen 

etablerer en vandpost i nærheden, mod at 

borgergruppen selv sørger for vandingen.  

Da hele projektforløbet omkring Bymidten i 

Fredensborg har varet i op imod 5 år, uden andre 

synlige resultater end de midlertidige projekter, er 

projektgruppens arbejde grundlæggende motiveret 

ud fra ønsket om at holde byudviklingsprocessen i 

gang i området.  

Dermed er det også vigtigt at gruppen fornemmer 

en udvikling i det overordnede projekt, for at de vil 

bruge tid på at holde liv i det midlertidige projekt. 

Derfor overvejer gruppen at fjerne labyrinten efter et 

års tid og opfordrer kommunen til at prioritere 

området via fx støtte til nye aktiviteter eller nye 

midlertidige projekter. Hermed vil gruppen kunne 

skabe nye aktiviteter og tilføje nye midlertidige 

kunstinstallationer til Langedammen. 
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Udfordringer

Der blev doneret til maling, buksbom, mariekiks og jordbærplanter fra lokale handlesdrivende i byen, ligesom en lokal 

snedkervirksomhed vedligeholder installationen frivilligt. Fotos: Marie Louise Hartvig Widding - Setilsiden.dk



Ved at skabe et nyt kulturelt samlingspunkt har kommunen via puljen til de midlertidige projekter og sammen med de lokale 

engagerede borgere skabt en praksis der muliggør at fremtidige lokale drivkræfter kan sætte sit præg på byen. Fotos: Marie 

Louise Hartvig Widding - Setilsiden.dk 

Projektet viser, hvordan det er muligt at kanalisere 

overskydende kommunale anlægsmidler ind i en 

pulje til borgerinitierede projekter.  

Da det må formodes, at der ofte er overskydende 

midler i diverse kommunale puljer, viser projektet, 

hvordan disse midler kan aktiveres via en pulje til 

midlertidige borgerinitierede projekter, der støtter op 

om det oprindelige formål, pengene var øremærket 

til. 

Det borgerinit ierede projekt viser , hvordan 

kommuner kan skabe synlige resultater med få 

midler, hvis og såfremt, der kan samles en gruppe af 

engagerede borgere. Læs mere i afsnittet ”Lokale 

behov først” i strategiafsnittet. 

Da der opstår en uenighed mellem kommunen og 

initiativgruppen omkring vedligeholdelsen af 

kunstinstallationen, indgår kommunens tovholder i 

en konstruktiv proces, hvor de forskellige synspunkter 

bliver præsenteret og respekteret. Denne åbne dialog 

er med til at skabe det pragmatiske resultat, der ikke 

koster kommunen ekstra tidsforbrug og desuden 

tilfører en ekstra funktion til området, og hvilket sikrer 

projektets bæredygtighed.  

I projektet ses det vigtige i, at der arbejdes med et 

sluttidspunkt eller en overdragelse, hvor projektet 

enten kan få tilført nye midler til nye installationer 

eller aktiviteter. Dette viser, at kommunen er nødt til 

at sørge for at der er mulighed for fornyelse, for at 

fastholde det lokale engagement. 

Samskabelsesprocessen omkring Slotslegepladsen 

har gjort, at en gruppe initiativrige borgere og en 

velvillig kommune sammen har skabt et mødested, 

der er velbesøgt af byens beboere.  

Det midlertidige projekt har desuden haft betydning 

for, at der nu er inkluderet kunstinstallationer i 

Langedammen, når helhedsplanen endelig bliver en 

realitet frem til 2020.
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Læring



Jura/
slotslegepladsen

Den midlertidige park med tilhørende kunst-

installation blev finansieret ved kommunale og 

private støttemidler. Det var kommunens vurdering, 

at der bestod en kommunal, saglig interesse heri. 

Kommunen har oplyst, at man overvejede at søge 

tilskud fra en række fonde, men da projektet skulle 

igangsættes hurtigt, kunne man ikke vente på et 

eventuelt tilskud. 

Når midlertidige projekter opstår tilfældigt eller som 

følge af et kommunalt ønske om hurtigt at igangsætte 

midlertidige aktiviteter, vil tunge ansøgnings-

procedurer være en stopklods.  

Særligt byfornyelseslovens krav om, at der skal 

udarbejdelse af et byfornyelsesprogram forud for 

igangsætning af områdefornyelser, vil i mange 

tilfælde være en barriere for en hurtig realisering af 

projektet. Derimod vurderes byfornyelseslovens regler 

om bygningsfornyelsesforsøg og områdefornyelses-

forsøg at kunne være anvendelig, når midlertidige 

projekter skal igangsættes hurtigt. Det er ikke oplyst, 

at plangrundlaget har givet anledning til problemer i 

forbindelse med igangsætningen af projektet.  
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CASE #5 
Stubbekøbing 
rådhus
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I forbindelse med områdefornyelsen i Stubbekøbing har en gruppe borgere taget initiativ til at etablere et 

mødested i byens ubrugte rådhus. Borgerne har primært selv stået for tiltaget og ansøger kommunen om 

midler til indretning. Et år efter opstart er der blot sporadiske aktiviteter i bygningen og den engagerede gruppe 

udtrykker, at det har været hårdt og langsommeligt.

UDGIFT INDTÆGT (Ingen indtægter)

20.000kr Fællesværket til spil, køkkengrej, 

maling mv.

50.000kr til linoleumsgulve

62.000kr til lamper og diverse inventar såsom 

møbler, komfur mv. på 1. sal

40.000kr til nøglebriksystem og døre

12.600 til etablering af skinner til 

ophængning af kunst

184.600 i alt 0kr i alt

Resume

Budget



Fællesværket er en frivilligt drevet fritidsklub, der tiltrækker unge fra 4.-9. klasse og afholder filmaftener og madklubber.  

Før Rådhuset blev tilgængeligt via det midlertidige projekt var der ikke et klubtilbud til denne aldersgruppe i byen. Foto: 

Guldborgsund Kommune
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Rådhuset i Stubbekøbing er et eksempel på, hvordan 

et midlertidigt initiativ er med til at skabe et 

permanent mødested i en af kommunens bevarings-

værdige og tomme bygninger.  

Projektet viser også, hvor svært det kan være for 

borgere at få liv i et borgerdrevet projekt uden 

inspiration udefra og uden tidligere erfaringer med 

lignende projekter.  

Dette er relevante iagttagelser for denne rapport, idet 

projektet viser vigtigheden af at understøtte borger-

initiativer omkring etableringen af nye mødesteder 

med en god opstartsproces, inspiration, viden og 

økonomi til nødvendige forbedringer.

Formål 
Formålet med det midler t id ige in i t iat iv i 

Stubbekøbing Rådhus er at aktivere en bevarings-

værdig bygning og samtidig understøtte et lokalt 

ønske om, at der etableres et byens hus, der kan 

fungere som mødested for byens unge og andre 

brugergrupper.

Baggrund  
I 2014 lukker kommunens afdeling af borgerservice i 

Stubbekøbing, derfor ender det tidligere rådhus med 

at stå tomt. Flere lokale borgere udtrykker et ønske 

o m a t b e n y t t e d e n fl o t t e b y g n i n g s o m 

medborgerhus for byens aktiviteter og som et 

mødested for byens unge. Dette ønske bliver en del 

af områdefornyelsen i byen under overskriften 

”Identitet og Fællesskab”, hvor gruppen, der arbejder 

med at skabe flere mødesteder i Stubbekøbing, 

nedsætter en “Rådhusgruppe”, der vil arbejde for at 

skabe et mødested i bygningen. 

Det midlertidige projekt 
Rådhusgruppen har forskellige overvejelser omkring 

udviklingen og driften af stedet, og vælger at invitere 

Ungdommens Røde Kors med, som har tidligere 

erfaring med at oprette frivilligt drevne tilbud til 

unge. Udover Fællesværkets aktiviteter påbegynder 

andre lokale borgere aktiviteter i resten af den 

bevaringsværdige bygning fx børneyoga, udstillinger 

af lokale kunstnere, en senior klub og Foreningen 

Idas Venner, som er en gruppe af færgeentusiaster, 

der vedligeholder færgen mellem Stubbekøbing og 

Bogø. 

Det er Rådhusgruppen, der får ansvaret med at få liv i 

rådhuset, da den kommunale medarbejder, der har 

ansvaret for områdefornyelsen, blot har kontortid en 

dag i ugen i rådhuset. 

Kommunen bidrager med sparring og midler til 

forbedringer af lokalerne, samt installering af et 

Indledning



Det tidligere borgerservice i rådhuset anvendes til skiftende udstillinger af lokale kunstnere. Foto: Guldborgsund Kommune

fleksibelt nøglesystem, der gør det lettere at 

administrere flere forskellige brugergrupper i 

bygningen. Derudover bringer den kommunale 

kontaktperson gruppens ønsker om bygnings-

mæssige forbedringer videre til styregruppen for 

områdefornyelsen.

Udfordringer 
På grund af interne uenigheder i opstartsgruppen 

bag Fællesværket er det nødvendigt at udskifte 

projektets husleder et antal gange før projektet for 

alvor kan komme i gang. 

Helen Bonde fra Rådhusgruppen, der var en af de 

oprindelige initiativtagere, fortæller at de 8 personer, 

der udgør initiativgruppen efter et år, stadig blot 

mødes hver 14. dag og kæmper med at formulere 

vedtægter til den forening, der skal drive rådhuset. 

Gruppen er ved at skrive en ansøgning til kommunen 

omkring at få flere møbler og eventuelt få etableret 

vand i stueetagen, som er et stort ønske. Derudover 

er der åbent for, at der kan foretages mindre indkøb 

til projektet: “Vi må gerne købe en støvsuger, da det 

går som en af de “små succeser” og kan inkluderes i 

områdefornyelsens budget.” fortæller Helen Bonde, 

der også fortæller, at det har været svært at holde 

gejsten undervejs. 

Læring 
Efter et års tid er Fællesværket, mødestedet for byens 

unge, ved at være godt gang, men der er stadigvæk 

kun sporadiske aktiviteter i resten af bygningen. Det 

er derfor tydeligt, at projektet har brug for at få tilført 

viden og ressourcer udefra til at skabe en god proces 

for at involvere et større antal lokale borgere. Dette 

ville dog kræve at processen blev prioriteret højere i 

kommunens arbe jde i loka lområdet . Som 

kommunens tovholder beskriver det: ”…det er lidt 

som at lave venstrehåndsarbejde” Læs How-To 

guiden for at finde inspiration til hvordan et 

opstartsmøde kan få gang i samskabelsesprocesser. 

Set i relation til de øvrige cases viser denne case 

vigtigheden af  at have en koordineret og prioriteret 

indsats omkring midlertidige projekter, for at skabe 

hurtigere og mere tilfredsstillende resultater 

sammen med de engagerede borgere.
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Jura/
Stubbekøbing 
rådhus
Stubbekøbing var før kommunesammenlægningen 

centrum i den daværende Stubbekøbing Kommune. 

Efter kommunesammenlægningen oplevede byen 

butiksdød, et rådhus som stod tomt, en stagnerende 

befolkning og en udvikling, der stod stille.  

Denne udvikling ønskede man at vende ved en 

områdefornyelse. Kommunen vurderede desuden, at 

der var behov for at skabe udvikling ved at yde tilskud 

til bygningsfornyelse med henblik på renovering af 

ejendomme i Stubbekøbing.  

Guldborgsund Kommune søgte i januar 2015 om 

støtte til igangsætning af udviklingen i Stubbekøbing.  

Der er i dette casestudie søgt om støtte til område- og 

bygningsfornyelse efter byfornyelsesloven. Tilsagn om 

støtte til aktivering af rådhuset er således sket som led 

i en samlet udvikling af området. Det er ikke nærmere 

oplyst af kommunen, hvad kommunen lagde vægt på 

ved ansøgningen og hvad ministeriet lagde vægt på, 

da de besluttede at imødekomme ansøgningen.  

Endvidere fremgår det, at Guldborgsund Kommune 

inddrog Ungdommens Røde Kors, som tovholder på 

projektets ungeindsats, mens at borgerne havde det 

primære ansvar for de daglige aktiviteter i rådhuset. 

Det er i almindelighed antaget, at kommuner kan yde 

tilskud til foreninger og til foreningsaktiviteter, såfremt 

der er tale om aktiviteter, som kommunen selv kunne 

varetage. Støtten kan både gives direkte eller 

indirekte, som fx i dette tilfælde, hvor Ungdommens 

Røde Kors og ”Rådhusgruppen” efter det oplyste ikke 

betaler leje for benyttelse af rådhuset. Det antages i 

almindelighed, at kommuner lovligt kan yde tilskud til 

foreningers administrationsudgifter, herunder fx 

støtte til kontorlokaler. Det var derfor kommunens 

vurdering, at kommunen lovligt vil kunne stille 

rådhuset til rådighed for kommunens borgere.  

Hverken planloven eller byggeloven har efter det 

oplyste givet anledning til problemer.
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grundlæggende 
Organisering 
omkring 
midlertidige 
projekter i 
byudviklingen
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Hele byen kan være med når der skal bygges og males nye oplevelser i byen. I Fredensborg har de gode erfaringer med en 

midlertidighedspulje til borgerinitierede projekter. Billederne her er fra åbningen af Slotslegepladsen - legender, leg og læring 

Fotos: Marie Louise Hartvig Widding
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Formålet med denne rapport er at se på, hvordan 

midlertidige projekter kan være med til skabe bedre 

tilpasning og udvikling i områder af landet, der er 

udfordret af fraflytning, stagnering og nedslidte 

byrum.  

Som analysen og de nævnte cases viser, er 

udfordringerne i arbejdet med midlertidighed i disse 

områder, at det kræver en prioriteret, velovervejet og 

koordineret indsats at skabe gennemarbejdede 

midlertidige projekter, der indfrier de involveredes 

forventninger og ønsker. Og gør det inden for en 

afgrænset tidsramme, der fastholder engagementet 

fra de involverede borgere.  

Her er et overblik over elementer, der er med til at 

skabe succesfulde midlertidige projekter:

1. Klarhed omkring intern organisering  

2. Fokus på samskabelse og værdikæder  

3. Forståelse for de forskellige udgangspunkter 

4. Proces og drift af midlertidige projekter 

5. Afslutning af det midlertidige projekt 

How-to guiden, der er tilknyttet denne udgivelse, giver 

en konkret handlingsplan for at realisere et 

midlertidigt projekt baseret på disse for overvejelser.



1. Klarhed 
omkring intern 
organisering
Polymeren og Fremtidens havn er eksempler på 

gennemarbejdede midlertidige processer, hvor de 

midlertidige projekter er blevet anvendt som en 

velovervejet del af kommunens indsats for at opnå 

de ønskede mål.  

De to indsatser er bygget på forskellige strategiske 

organiseringsprincipper, der forbinder en bottom-up 

med en top-down tilgang, så der skabes harmoni og 

synergi mellem de forskellige tilgange via en tydelig 

samskabelsesproces. 

Disse organisationsprincipper er ganske simple og 

kan gentages, såfremt andre kommuner ønsker at 

arbejde med midlertidighed i deres byudviklings-

projekter.  

Herefter følger en gennemgang af elementer fra de 

to projekter, der er med til at skabe en intern 

organisering, der understøtter arbejdet med 

midlertidighed i kommunen.

Tillid fra top til bund giver lokal beslutnings-

kompetence 

Tillid er en helt central størrelse, når der arbejdes 

med midlertidighed. Jo mere tillid der forplanter sig 

fra politisk niveau til den ansvarlige tovholder og 

videre til de involverede borgere, des mere 

gnidningsfrit opleves det at bidrage til de 

midlertidige projekter, og der skabes et naturligt 

ejerskab til hele processen blandt alle deltagere, 

hvor igennem de enkelte parter motiveres til at yde 

mere til de innovative byudviklingsprocesser. 

I Polymeren har styregruppen været medbestem-

mende for hele processen og har derigennem fået 

stor indsigt i de forskellige overvejelser, der foretages 

omkring udviklingen af hele projektet. De føler 

derfor et naturligt ejerskab til projektet, samtidig 

med at de har en stor forståelse for de forskellige 

faser, projektet skal igennem. Et eksempel på dette 

er, at den åbne gruppe, der på frivillig basis har 

deltaget i møder og haft gratis adgang til at bruge 

hallen, nu skal til at betale husleje og vil blive 

begrænset til kun at anvende en mindre del af 

fabrikken. 

Denne udvikling, der potentielt kunne være en svær 

problematik i et mere lukket system, ses som en 

naturlig del af projektets vej til en mere permanent 

status, da der er fuld transparens i hele projektet. 

I CASE # 2 Fremtidens Havn skabes den gensidige 

tillid via lejekontrakter og partnerskabsaftaler, der 
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I Svendborg Kommune har lejerne af de nedslidte bygninger på Frederiksø i havnen, oprettet et livligt brugerråd, hvor 

beslutninger om aktiviteter på havnen drøftes og nye lejere får mulighed for at præsentere sig. Foto: Charlie Vejlgaard Larsen
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forpligter begge parter. Heri ligger tilliden i, at 

parterne forventes at indfri deres del af aftalen 

tilfredsstillende.  

Ved at skabe et kontraktligt forpligtende bånd opstår 

en fælles interesse mellem lejer og ejer. Den enkelte 

lejer har brug for frihed for at lykkes med sit 

individuelle projekt og realisere sine egne drømme 

og indfri de kontraktlige forpligtelser. Ligesom den 

kommunale tovholder er afhængig af, at det 

overordnede projekt også bliver en succes, der gør at 

lejerens foretagende kan fortsætte. Kommunen 

skaber kun et succesfuldt midlertidigt projekt, 

såfremt de enkelte lejere lykkes med deres 

individuelle projekter. 

Fælles for både Polymeren og Fremtidens Havn er, at 

de med al tydelighed viser, hvordan der samskabes 

med en høj grad af tillid, som gives fra politisk niveau 

via den kommunale tovholder og forplanter sig i lokal 

forståelse, engagement, ejerskab og kreativitet.  

I Svendborg fungerer lejekontrakt og partnerskabs-

aftale som klare rammer for projektet, hvilket sikrer, 

at lejerne kan indrette sig fra første dag og kender 

vilkårene. Disse kontrakter har dog en ulempe, 

nemlig, at de indgås inden lejemålet tages i brug. 

Det kan derfor være svært at vurdere, hvad disse 

aftaler skal indeholde i forhold til varighed og 

økonomi.  

Det tillidsfulde miljø omkring Fremtidens Havn 

skaber et dynamisk projekt, der kan tilpasses lejernes 

behov, da de var utilfredse med længden på 

lejekontrakterne. Denne interessekonflikt mellem 

kommunens ønske om at sikre muligheden for at 

skille sig af med eventuelt dårlige lejere og lejerens 

ønske om at kunne investere i sit lejemål resulterede 

i, at kontrakterne for den anden ansøgningsrunde 

blev ændret til at vare i 2,5 år for at tilfredsstille 

brugerne. 

Problemstillinger som denne stiller en række krav til 

tilliden mellem de forskellige parter i projektet, 

eftersom forlængelsen af kontrakterne fastlåser 

aftalerne i længere tid og derfor hindrer udskiftning 

af lejere og eventuelle nye politiske beslutninger i 

perioden. Hvis der ikke er beslutningskompetence 

hos projektledelsen dvs. tillid fra det øvrige 

embedsværk til at projektlederen foretager denne 

type justeringer, vil projektet risikere at gå i stå.

En fast tovholder, der tager sig af formalia og 

faciliterer processen 

For at skabe et tillidsfuldt miljø blandt de lokale 

interessenter i midlertidige projekter er det 

nødvendigt, at der oprettes en organiserende enhed, 

der, via en koordineret indsats, håndterer alle de 

formelle og praktiske udfordringer, der måtte opstå 

undervejs i projektet.  

Da arbejdet med midlertidighed kræver gode 

kommunikationsevner og en forståelse for strategisk 

byudvikling, vil der muligvis skulle oprettes en særlig 

stilling til vedkommende, eller indhentes en ekstern 
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konsulent, der arbejder professionelt med at facilitere 

borgerinddragende processer. 

I forhold til tovholderens arbejdsopgaver så skal 

denne stå for proceshåndtering og opkvalificering af 

idéer og projekter, samt have det overordnede ansvar 

for forløbet. Hvis alle deltagere skulle involvere sig i 

samtlige praktiske problemstillinger i projekterne, 

ville de udfordringer, der ligger i driften af stedet 

hurtigt kunne overtage den tid, der var tiltænkt 

udviklingen af de sociale og kreative aktiviteter, som 

var hele formålet med det midlertidige projekt.  

Skab en rummelig vision

Når et nyt midlertidigt projekt ser dagens lys, er det 

nødvendigt at formulere en retning, vision eller 

grundfortælling omkring projektet. En bærende 

vision med åbenhed omkring konkret indhold og 

plads til forskellige ambitioner og drømme. 

En grundfortælling har til hensigt at skabe nye 

billeder af, hvad der kan foregå på et sted, og 

fungerer som en inspirerende ramme, der appellerer 

til forskellige målgrupper, der dermed kan indtænke 

sine egne ambitioner og drømme i det midlertidige 

projekt.  

Grundfortællingen fra Polymeren: 
“Af støvet fra den gamle polymerfabrik rejser sig et 

kulturelt og socialt samlingspunkt, der favner og 

forbinder de mange fællesskaber, som bærer Årslev 

og Sdr Nærå. Der har lange traditioner for et stærkt 

naboskab og engagement, som udgør det 

fundament, Polymeren bygger på. Polymeren er et 

vartegn på byen stærke sammenhold og kultur ved 

at lægge hus til den mangfoldighed af aktiviteter, 

som byen er kendt for at rumme. Sammen med 

byens øvrige tilbud understøtter Polymeren en 

udvikling af det rige kulturliv der allerede findes i 

byen. Polymeren vil tilbyde anderledes og nye 

aktiviteter og arrangementer skabt af byens borgere 

for byens borgere.” 

En anden version af en grundfortælling bliver også 

formidlet i Svendborg Kommunes annoncering 

omkring Fremtidens Havn, hvor legen er det 

bærende greb. (Se side 50). 

Denne muntre annonce fortæller borgeren, at der er 

åbenhed omkring nye initiativer og gode forslag. Den 

åbne udmelding har til formål at øge sandsynlig-

heden for, at der opnås en bred tilslutning til 

initiativet med ambitiøse og selvstændige lejere til 

projektet.  

Havde fortællingen været mere stringent og 

ambitiøs, ville risikoen være, at potentielle lejere ikke 

kunne se sig selv i projektet og derfor ikke meldte sig 

på banen. 

Læring

I det ovenstående er vi blevet præsenteret for to 

forskellige måder at gribe samskabelse mellem 

borgere og kommune an. Hvor Svendborg 

Kommune med Fremtidens Havn vælger at 

rammesætte processen fra starten, lader Faaborg-

Midtfyn Kommune de engagerede borgere forme 

Polymeren fra bunden.  

Fælles for de to tilgange er, at de ved brug af 

borgerinddragelse, hver især tillægger borgerne en 

høj grad af frihed til selv at tage ejerskab over 

projektets udvikling. Borgerne skal kunne mærke, at 

deres medbestemmelse skaber en værdi for dem 

selv og den fælles udvikling. Til gengæld for en 

forskydning i magtfordelingen får kommunen en 

gruppe engagerede borgere, der tager ansvar for at 

løfte dele af udviklingsprocessen.  

Midlertidige projekter har et stort potentiale som 

ramme for samskabelsesprocesser, men kræver 

vedholdenhed og fokus på tydelig kommunikation 

og rollefordeling for at sikre det nødvendige ejerskab 

og engagement blandt de lokale borgere.
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2. Fokus på 
samskabelse og 
værdikæder

Såfremt kommunen sikrer en tillidsfuld organisering i 

forhold til arbejdet med midlertidighed vil dette 

være et godt fundament for det videre arbejde med 

midlertidighed. Det næste lag i dette arbejde er i 

mødet med borgeren og andre aktører omkring det 

fælles projekt.  

Som det fremgår af spørgeundersøgelsen og de 

beskrevne cases, opstår der mange samarbejder 

mellem kommune, borgere og virksomheder, når det 

kommer til realiseringen af midlertidige projekter. At 

flere borgere og virksomheder bliver del af 

byudviklingen, følger den generelle tendens omkring 

p lan læggerens nye ro l le som beskrevet i 

Kommunernes Landsforenings udgivelse: Kvalitet og 

Effektivitet i planlægningen fra efteråret 2017. 

 “Den kommunale planlægger er under forandring. I 

dag skal en planlægger også udfylde rollen som 

facilitator, relationsbygger, mv. Det er vigtigt, at 

kommunen afstemmer kompetencer og samarbejds-

former med borgernes og virksomhedernes 

forventninger.” Side 39 i Kvalitet og Effektivitet i 

Planlægningen 2017 udgivet af KL. 

Samskabelse behandler netop denne samarbejds-

relation mellem kommunen og de mange forskellige 

parter i udviklingen af velfærdsydelser og giver 

mulighed for i fællesskab at skabe resultater, som 

ingen af parterne kunne have skabt for sig selv. 

Udfordringen med samskabelsesprojekter er, at der 

ofte er mange interesser, der peger i vidt forskellige 

retninger og at engagementet i disse projekter ofte 

ligger på forskellige tidspunkter og steder. I disse 

tilfælde fungerer den fysiske lokation, som en 

kontinuerlig ramme omkring arbejdet med den 

fælles målsætning. At samarbejde på tværs af 

sektorer kræver derfor en ekstra indsats og et dybere 

kendskab til arbejdet med samskabelse, for at de 

forskellige parter kan føle sig hjemme i samarbejdet.
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Midlertidige aktiviteter på kajen af Frederiksø danner en levende ramme omkring de flotte træskibe der stadig bygges og 

vedligeholdes på øen.
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Et fælles tredje

I et interview til denne publikation beskriver Anne 

Tortzen, der er Ph.d. i samskabelse, mulighederne ved 

at arbejde med samskabelse og midlertidighed. 

“Der ligger en kæmpe mulighed i, at tingene bliver 

konkrete - tomme bygninger er gode rammer for, at 

man kan afprøve noget… ofte i samskabelsesprojekter 

kan det være svært at komme til et handlingsniveau 

- den tomme bygning eller areal kan være det fælles 

tredje, hvor projekterne helt konkret kan lade sig 

gøre.” 

Hermed kan den fysiske lokalitet fungere som en 

katalysator, der hænger borgernes og kommunens 

dagsorden op på konkrete initiativer og handlinger.  

Det skal bemærkes, at I den slags projekter er det 

vigtigt, at kommunen er tydelig omkring ejerskabet 

og magtfordelingen i relationen til deltagerne. Som 

Anne Tortzen beskriver det: 

“I arbejdet med samskabelse ligger der en 

udfordring i at den stærke part, som ønsker at lave 

et samskabelsesprojekt ender med at uddelegere 

opgaver til de mindre stærke. For at skabe en god 

proces, er det vigtigt, at alle parter får mulighed for 

at bidrage til at definere selve den problematik, der 

skal løses og om muligt være med til at omdefinere 

problemet - alle skal have mulighed for at definere 

problemet … Hvis man vælger at arbejde med 

samskabelse, så vælger man også at give slip på 

styringen i et vist omfang.” 

I interviewet beskriver Anne Tortzen det vigtige i, at 

kommunen involverer lokale borgere, virksomheder 

og foreningsliv i processen om at forme projektet, 

mens kommunen i højere grad varetager en 

koordinerende rolle som en rammesættende 

facilitator eller netværksleder, hvor kerneopgaven er 

at forbinde de enkelte parter, samt at understøtte og 

koordinere deltagernes aktiviteter, frem for at diktere 

projektets endelige udfald.

Borgernes medbestemmelse er vigtig. 

Jo større medbestemmelse en gruppe af brugere har 

på et udviklingsprojekt, des bedre er chancen for, at 

det endelige resultat opfylder en funktion, som 

brugergruppen vil tage til sig.  

I takt med at de midlertidige projekter er 

succesfulde, vil der i sagens natur opstå en større 

forventning til afsmitning fra det midlertidige til det 

permanente, hvilket er nødvendigt at medtænke i 

planlægningen af det midlertidige initiativ. Det er der 

flere grunde til.  

For det første giver dialogen med brugerne en række 

indsigter i deres konkrete ønsker og behov, som en 

udenforstående planlægger ellers ville have svært 

ved at få adgang til. Denne viden bidrager til, at den 

endel ige løsn ing i hø je re grad v i l kunne 

imødekomme disse behov.  



Kunstneren Thomas Damsbo laver byggeworkshop sammen med  brugerne af Polymeren.

For det andet rummer muligheden for at borgerne 

har medbestemmelse på projektet også et 

forpligtende medansvar, i forhold til om projektet 

kommer til at lykkes, idet borgerne får medejerskab 

til projektet.  

Magtfordelingen består i, at de involverede parter ser 

mul igheden ved, at de gennem gensidigt 

samarbejde kan opnå et mere værdifuldt resultat, 

end de er i stand til på egen hånd. I den forbindelse 

giver de midlert idige rammer plads t i l at 

eksperimentere med forskellige projekter og 

undersøge, hvad der passer ind i en mere permanent 

løsning. 

I vores fem cases har vi forsøgt at beskrive, i hvilken 

grad kommunerne slipper styringen og hvilket udfald 

det har for den mulige samskabelsesproces. 

Skab synlige værdikæder 

Når der arbejdes med midlertidighed og samskabelse, 

skabes der ofte en usynlig værdi, som kan være svær 

for etablerede systemer at afkode og understøtte.  

Borgerinitiativer medfører typisk socialt engagement, 

der spreder sig som ringe i vandet og skaber flere nye 

initiativer, der bygger ovenpå det oprindelige projekt. 

Da disse dynamikker ofte er styret af lyst og 

engagement hos den enkelte borger, kan det være 

svært at sikre kvaliteten og holde processen 

organiseret. Det kan derfor være nødvendigt at 

opstille konkrete og målbare resultater eller 

handlinger, som gør det ud for en egentlig 

værdiskabelse. I Fremtidens Havn beskriver 

Partnerskabsaftalerne den ønskede værdikæde – m2 

for dokumenteret liv via målbare aktiviteter. 

I Polymeren deltager brugerne i møder og 

værdikæden er, at borgernes engagement i det 

udviklende arbejde giver frihed til at skabe egne 

projekter og aktiviteter. Her er der ikke opsat målbare 

resultater, men den tætte dialog med kommunens 

tovholder skaber en transparent proces med en høj 

grad af videndeling. 

Det er i den henseende altid en god idé at samle 

eventuel medieomtale og billeddokumentation af 

aktiviteter til efterfølgende evalueringer eller 

prospekter, der kan føre projektet videre i nye 

retninger som beskrevet nedenfor i 5. Afslutning af 

det midlertidige projekt. 
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3. Forståelse 
for de 
forskellige 
udgangspunkteR

Midlertidige projekter kan komme i gang på vidt 

forskellige måder. Her præsenterer vi tre forskellige 

udgangspunkter, der alle munder ud i den 

efterfølgende realiseringsproces, som beskrevet i den 

tilknyttede How-to guide.  

De tre udgangspunkter for arbejdet med midler-

tidige projekter er: 

1. Stedet  

En bygning eller et areal kan anvendes bedre. 

2. Offentlig innovation 

Der er behov for nye input i en byudviklings- eller 

samskabelsesproces. 

3. Lokale behov 

Der er lokale behov der ikke tilgodeses inden for de 

eksisterende tilbud fx et mødested, maleri etc.. 
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1. Udgangspunkt: stedet 

Dette er den mest almindelige form for midlertidige 

projekter, hvor der er opstår et konkret behov om at 

en vej, en park, en plads eller en bygning mv. bedre 

opfylder en række nye ønsker og funktioner. 

Hvad enten ønsket er opstået internt i kommunen ad 

politisk vej, på embedsmandsniveau eller via 

grundejeren, lokale virksomheder, borgere eller 

foreninger, er dette et konkret udgangspunkt for en 

byudvikling, der hurtigt kan sættes i gang via et 

opstartsmøde, som er beskrevet i How-To Guiden, der 

er tilknyttet denne rapport.  

Der er naturligvis forskellige måder at tilgå et 

midlertidigt projekt, alt efter hvilken type lokalitet, 

der arbejdes med og hvilke ønsker der skal indfries. 

Når det kommer til midlertidige projekter i det 

fysiske miljø, er der nogle naturlige rammer for de 

aktiviteter der kan foregå.  

Parker og veje 

I forhold til midlertidige projekter på veje, i parker, og 

på pladser, skal der tages stilling til den øvrige 

anvendelse, de trafikale forhold og sikkerheden. Da 

disse områder er offentligt tilgængelige, er det 

nødvendigt at tage alle mulige forholdsregler i dialog 

med de rette myndigheder. Dette skal ikke være en 

grund til ikke at opfordre borgere til at afprøve nye 

trafikale løsninger med fx gågade og urbane haver på 

byens P-pladser. 

Den mest udbredte form for midlertidige projekter er 

urbane haver. Dette lettilgængelige tiltag bør 

afprøves i alle byer, idet der for få midler kan skabes 

hyggelige miljøer, der kan fungere, som en kreativ og 

rekreativ ramme omkring et praktisk grønt 

fællesskab, hvor deltagere afholder fællesspisninger 

mm. Urbane haver er også med til at inspirere 

borgere til at optage grønne værdier og indgå i 

kulturmøder på tværs af segmenter i befolkningen.  

Bygninger og lokaler 

I forhold til nye aktiviteter i tomme bygninger og 

ubrugte eller underanvendte lokaler, er der andre 

hensyn, der skal tages. I første omgang er alle 

bygninger omfattet af de gældende lokalplaner, som 

beskriver, hvad bygningen må anvendes til. Såfremt, 

der ønskes at lave aktiviteter, der ikke matcher 

lokalplanen, skal der enten udarbejdes en ny 

Et ud at tre midlertidlige projekter på Axeltorv trækker tråde til den permanente indretning, der påbegyndes i 2019.  

Foto: Nakskov kommune.
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lokalplan for stedet, eller anmodes om en 

dispensation. Læs blandt andet om de nyeste 

muligheder i planloven i juraafsnittet.  

Udover planloven er det nødvendigt at forholde sig til 

bygningsreglementet, som beskriver hvad specifikke 

bygninger kan og må anvendes til, og dermed også 

hvilke forbedringer, der skal til for at ændre 

anvendelsen i dele af en given ejendom.  

Læs det gældende bygningsreglement her: 

www.bygningsreglementet.dk 

Der findes gode fagligheder i alle kommuner, som 

med fordel kan bidrage til afklaring af de mere 

fagl igt krævende forespørgsler omkring ny 

anvendelse af veje og parker samt ændrede 

anvendelser af tomme bygninger mm. 

Som præsenteret i de forskellige cases, opstår der en 

mængde udfordringer og problemstillinger, der skal 

tages hensyn til for at skabe succesfulde projekter, 

når der skal aktiveres tomme bygninger. Læs derfor 

en detaljeret procesbeskrivelse med relevante 

overvejelser i forbindelse med opstarten af et 

midlertidigt projekt i How-To guiden. 

2. Udgangspunkt:  

offentlig innovation 
I arbejdet med midlertidighed ligger der en 

spændende mulighed i at kombinere kommunens 

igangværende samskabelses- og udviklingsprojekter 

med konkrete projekter indenfor byudviklingen.  

Som beskrevet i afsnittet vedr. samskabelse og 

midlertidighed, kan midlertidige projekter være en 

god måde at skabe synlige resultater i processer, hvor 

det typisk kan være svært at nå til reelle handlinger. 

Midlertidige projekter kan derfor fungere som en 

eksperimenterende ramme for arbejdet med 

samskabelse omkring fx jobsøgning, forebyggelse af 

kriminalitet, konfliktløsning, projektudvikling og 

generel offentlig innovation.  

Forundersøgelse 

For at sætte gang i et midlertidigt projekt med dette 

udgangspunkt, skal der fortages en forundersøgelse 

blandt kommunens ansatte, i forhold til hvilke 

udfordringer, der mangler momentum eller har brug 

for nye input for at nå til en tilfredsstillende løsning. 

Forundersøgelsen har til formål at kortlægge 

kommunens egne behov for nye løsninger. Resultatet 

fra forundersøgelsen kan derefter fungere som 

temaer for arbejdet med midlertidige projekter i 

byudviklingen.  

Denne interne afklaringsproces involverer muligvis 

borgere, foreninger og virksomheder mm., der 

allerede er i dialog med kommunen omkring en 

given problemstilling. Der foretages derfor ikke et 

open call til nye projekter, som beskrevet under 

afsnittet Lokale behov først, idet formålet med den 

interne proces, er at aktivere de drivkræfter, der 

allerede er engageret i at udvikle løsninger sammen 

med kommunen. 

For at sætte gang i processen kan der med fordel 

laves en intern spørgeundersøgelse eller afholdes en 

intern workshop, hvor kommunens ansatte inviteres 

til at bidrage med egne erfaringer og udfordringer. 

Den gennemførte workshop vil skabe klarhed 

omkring kommunens interne interesser i forhold til 

at igangsætte arbejdet med midlertidighed i en 

byudviklingsstrategi. 

Eksempler på arbejdsspørgsmål: 

A. Er der aktiviteter eller processer med de ansatte 

og borgere, som er gået i stå eller trænger til nye 

perspektiver og inspiration via konkrete 

handlinger?

B. Oplever kommunens politikere eller ansatte 

utilfredshed omkring mulighederne i kommunen 

eller omkring konkrete forhold blandt borgere, 

borgergrupper, foreninger, lokale virksomheder 

mm.?

C. Oplever kommunens ansatte, at der bygninger 

eller områder i byen, der mangler liv og indhold?  

Med et midlertidigt projekt kan disse udfordringer og 

frustrationer ændres til en handlingsorienteret 

praksis, hvor de udfordrede borgere inviteres indenfor 

t i l at bidrage med løsninger på en givne 

problemstilling og bidrage aktivt til udviklingen af en 

bedre by, i stedet for, passivt, at afvente en løsning fra 

kommunens side. Når de interne behov er kortlagt og 

mulige samarbejdspartnere er udpeget, kan den 



Den midlertidige indretning på Skoletorvet i Silkeborg danner ramme omkring motorsavskunst. Foto: Silkeborg Kommune

midlertidige proces sættes i gang med et 

opstartsmøde, som beskrevet i How-To guiden.

Fordele ved den interne kortlægning 

Ved at kortlægge kommunens interne behov er det 

hensigten at komme nærmere, hvad man gerne vil 

opnå i arbejdet med et midlertidigt projekt. Er 

formålet at skabe forskønnelse eller nye anvendelser 

af byrummet? Skal det midlertidige projekt bruges til 

at styrke lokale fællesskaber? Stimulere iværksætteri?

Skabe mulighed for at dyrke nye sportsgrene? Eller 

forbedre turisme eller øge mængden af kulturelle 

tilbud mm.? 

Den interne kortlægning vil sandsynligvis vise, at der 

kan arbejdes med en kombination af mange 

forskellige delmål. Det vil derfor være gavnligt at 

indstille sig på, at den midlertidige proces vil kunne 

understøtte mange formål, før det midlertidige 

projekt sættes igang. 

Videndeling og projektkontor

Ligesom når der oprettes kontorer, i forbindelse med 

områdefornyelser, kan der, i forlængelse af den 

interne kortlægning oprettes et åbent byudviklings-

kontor, der beskriver kommunens ambitioner i 

arbejdet med midlertidighed. Hensigten er at skabe 

et fysisk sted med et kontinuerligt fokus på, hvor 

borgere og andre, der måtte ønske at bidrage til 

disse projekter, kan indgå i samskabelsesprocesser og 

få svar på konkrete spørgsmål til mulige lokaliteter for 

midlertidige projekter, lovgivning på området og 

muligheder for finansiering, samt fungere som 

netværksplatform for møder med samarbejds-

partnere og kommunens eksisterende netværk.  

”I Vordingborg kommune ser vi et stort potentiale i 

at støtte lokale initiativer ved at skabe muligheder 

for at anvende tomme bygninger fx i område-

fornyelsens tidligere bykontorer, der kunne fungere 

som mødesteder for projektudvikling blandt 

engagerede lokale borgere i fremtiden. Projektet 

Landsbyplaner for Østmøn med projekthuset 

Østerpol som den fysiske projektplatform, har vist at 

midlertidig anvendelse af tomme bygninger kan 

skabe forankring af permanente og borgerdrevne 

samarbejdsstrukturer i et lokalområde.” Citat: Rosa 

Philippine Schollain, Arkitekt og projektleder ved 

områdefornyelsen De Røde Løbere i Vordingborg 

Kommune 
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3: Udgangspunkt:  

De lokale behov 
Midlertidige projekter kan også opstå, når en gruppe 

interessenter har et behov, eller ønsker at afprøve en 

idé til et nyt initiativ, der forbedrer deres hverdag eller 

skaber nye muligheder i byen. Disse idéer behøver 

ikke nødvendigvis at være tiltænkt en bestemt 

placering, men er udtryk for et lokalt behov, som 

muligvis kan understøttes via et midlertidigt projekt.  

Denne tilgang lægger op til en åben proces, hvor alle 

mulige interessenter opfordres til at byde ind med 

ideer til midlertidige projekter, som de selv vil 

arbejde for. Her kræves der indledningsvist færre 

ressourcer fra kommunens side i forhold til den 

interne kortlægning, men det forudsættes til 

gengæld, at man forbereder sig på at modtage input 

fra forskellige borgere og er villig til at understøtte 

den efterfølgende proces med fx sparring og 

projektudvikling. Her er kommunens indsats 

afhængig af borgernes interesser og ideer. Dermed 

kan kommunen regulere sin indsats ud fra de lokale 

behov og derved undgå at bruge kræfter på 

projekter uden lokal opbakning.  

Open call 

Et open call har til formål at skabe klarhed omkring 

borgeres idéer og bud på, og hvordan, man eventuelt 

kan imødekomme et eller flere af kommunens 

overordnede formål med et midlertidigt initiativ. Her 

får borgeren muligheden for selv at bidrage med 

ideer og tiltag og der åbnes op for, at kommunen 

opdager nye potentialer. Dette kan være stærke civile 

kræfter i foreningslivet, byrum som kan understøtte 

lokalt iværksætteri, behov for mødesteder, eller nye 

borgere, der ønsker at forsøge sig som iværksætter 

eller projektmager i kommunen. Resultaterne fra et 

open call viser, hvad de lokale behov er og kan 

efterfølgende danne baggrund for kommunens 

videre arbejde med nye midlertidige initiativer. 

Pulje til borgerinitierede projekter 

Et uforpligtende sted at påbegynde arbejdet med 

midlertidighed er ved at oprette en pulje til 

borgerinitierede midlertidige projekter. Dette format 

ses i CASE #4 Slotslegepladsen, hvor der blev 

oprettet en pulje til midlertidige borgerinitiativer. 

Puljen skal vække borgernes interesse og tiltrække 

flest mulige borgerinitiativer og bidrage til at 

understøtte lokale ideer, ønsker og behov. En pulje 

kan tilrettelægges, som en online formular, der 

udfyldes af lokale borgere med ideer til projekter.  

I forbindelse med uddelingen af puljens støttekroner, 

kan der med fordel rekrutteres lokale drivkræfter, der 

kan fungere som et bevillingsudvalg, der håndterer 

uddeling af støttemidler i størrelsesordenen 5000kr - 

20.000kr. Denne model er brugt i Snabslanten i 

Københavns Kommune.  

Læs mere her: www.snabslanten.dk  

En simpel måde at skabe opmærksomhed omkring 

puljen er ved at lade de lokale drivkræfter i 

bevillingsudvalget fungere som ambassadører for 

puljen og stå for den lokale markedsføring af 

initiativet. 

Som det er vist i spørgeundersøgelsen, er der ingen 

regler forhold til puljens størrelse. Alt mellem 

50.000-500.000 er brugbart og kan tilpasses de 

tilgængelige midler og ambitionsniveauet for arbejdet 

med midlertidige projekter i kommunen. Til puljen 

kan kommunen overveje at tilknytte en crowdfunding 

kampagne, så lokale virksomheder og borgere får 

mulighed for at donere til de lokale projekter.  

Opkvalificering af borgerinitiativer 

I forlængelse af et open call og en pulje til 

borgerinitierede projekter vil det være oplagt, at der 

laves en opkvalificeringsproces, hvor borgernes ideer 

opkvalificeres og projekternes potentialer gøres 

endnu tydeligere. 

Når borgernes egne ideer danner baggrund for 

midlertidige projekter og borgerne er med til at 

kortlægge projektets muligheder og begrænsninger, 

skabes der en lokal forankring og et dybt ejerskab til 

byudviklingen fra første dag.  

Læs eventuelt også Håndbog i projektudvikling 

udgivet i 2014 af Realdania, der giver et præcist bud på, 

hvordan man opbygger et projekt der: ”skaber nyt liv, 

nye mødesteder og lokal udvikling.”



4. Proces og 
drift af 
midlertidige 
projekter

For at sikre en god proces når det midlertidige 

projekt bevæger fra idé til realisering, er det 

nødvendigt at skabe en formel organisering, der kan 

administrere de indgåede aftaler og sikre fremdriften 

i projektet.  

For at understøtte det brugerdrevene midlertidige 

projekt kan kommunen bidrage med: 

• Sparring og hjælp til udformning af projekt-

beskrivelse 

• Netværk og introduktion til relevante 

samarbejdspartnere 

• Viden om relevante kommunale initiativer  

• Viden om relevante projekter og puljer 

• At engagere sig på borgernes præmisser  

• At være åben omkring nye ideer og projekter. 
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Herefter præsenterer vi tre forskellige organiserings-

former: 

Styregruppe 

Styregruppens rolle er at drive det midlertidige 

projekt, tage beslutninger omkring drift og 

økonomi, samt at sikre den lokale værdiskabelse 

gennem nye tiltag og stedets positive udvikling. For 

at skabe en levende styregruppe kan det besluttes, 

at gruppen er åben for enhver, der er interesseret i 

projektet. Dette forhold giver en dynamisk gruppe, 

som er drevet af de parter, der har ambitioner for 

stedet og sætter handling bag det midlertidige 

projekt.

I CASE #1 Polymeren blev der samlet en 

styregruppe bestående af lokale borgere, 

repræsentanter fra foreningslivet og det lokale 

erhvervsliv, og kommunens tovholder, der indgik på 

lige betingelser med alle de andre deltagere af 

gruppen. Derudover var alle styregruppens møder 

åbne for andre interesserede, som kunne give deres 

mening tilkende og præsentere idéer på lige fod 

med styregruppens mere faste medlemmer. 

Lejere med brugerråd 

Selvom det er en større opgave at starte et projekt 

eller en virksomhed op, giver det god mening at 

understøtte oprettelsen af et fællesskab blandt 

lejerne ved at lægge op til, at der etableres et 

brugerråd blandt lejerne i det midlertidige projekt. 

Et brugerråd kan både fungere som en social 

ramme, hvor lejerne lærer hinanden at kende og 

fungere som et kreativt forum, hvor der kan 

planlægges arrangementer, arbejdsdage mm.

I CASE #1 Svendborg har lejerne, på eget initiativ, 

oprettet et brugerråd, hvor de kan debattere fælles 

problemstill inger og samarbejdes omkring 

koordineringen af større begivenheder i projektet 

mm.  

Forening 

Foreningen er traditionelt set en meget fleksibel 

organisering, der kan tilpasses de fleste formål. 

Fordelene ved en forening er, at der let kan skabes 

en juridisk enhed, med eget CVR nummer, der gør 

det lettere at ansøge om støttemidler og håndtere 

medlemsbetalinger mm.  

Foreninger kan drives “efter bogen” eller tilpasses 

temperamentet i den enkelte projektgruppe. En 

stram organisering med hierarkiske bestyrelses-

møder og referenter risikerer at afskrække de yngre 

generationer, hvor beslutninger træffes langt 

hurtigere og smidigere.  

Hvordan der findes den rigtige foreningsstruktur, 

hvor der er plads til de enkelte brugere, må være op 

til de enkelte projekter. 

Der blev mødt talstærkt op til åbning af Slotslegepladsen - Leg Læring og Legender i Fredensborg. Foto Tina Deichmann
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5. Afslutning af 
det midlertidige 
projekt
Ved afslutningen af det midlertidige projekt vil 

projektet overgå til en ny virkelighed, hvor de 

engagerede borgere selv skal stå for driften uden 

offentlig støtte og måske uden lokaler. Borgerne skal 

derfor forberedes på dette tidspunkt og have skabt 

en bæredygtig organisering, der kan håndtere 

overleveringen.  

Overlevering 

Overleveringen til den permanente tilstand, der 

bygger videre på og opkvalificerer det midlertidige 

initiativ, bør derfor være en stor del af omdrejnings-

punktet for arbejdet med den samlede midlertidige 

strategi, uanset om selve den midlertidige aktivitet 

skal ophøre, ændre lokalitet eller skifter ejere 

undervejs.  

Det er derfor vigtigt at debattere og planlægge 

overgangen til den permanente tilstand i løbet af det 

midlertidige projekt, så der skabes et transparent 

forløb, som alle involverede parter kan bidrage til.  

En konkret måde for de engagerede parter at 

arbejde med overleveringen, er at udforme et 

prospekt, der illustrerer overfor grundejeren og evt. 

kommunen, hvad kvaliteterne i det midlertidige 

projekt er, og hvordan disse kvaliteter bedst 

understøttes, når den indledende projektperiode 

ophører. Læs mere om overdragelsen i How-To 

guiden Nedenfor har vi skitseret tre forskellige 

permanente scenarier som afslutning på det 

midlertidige projekt: 

De 3 succeser  

Når et midlertidigt projekt er slut, er der en risiko for, 

at der opstår et vakuum og muligvis frustrationer 

over, hvorfor et midlertidigt projekt skal ophøre. Dette 

er en naturlig reaktion og særligt for de parter, der 

ikke selv har været en del af processen og dermed 

forstår de bagvedliggende dynamikker.  

Det kan derfor være en fordel at kommunikere 

processen og det værdifulde i projektet for alle, der 

har en relation til projektet. I forbindelse med 

midlertidige projekter beskriver vi her tre forskellige 

scenarier, som kan danne baggrund for processen og 

fungere som rød tråd i afslutningen af det 

midlertidige projekt: 

• Konsolidering  

• Knopskydning  

• Nedlukning  
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Konsolidering 

Såfremt det midlertidige opnår en permanent 

status på den oprindelige placering, kan dette 

betegnes som, at der sker en konsolidering af det 

midlertidige initiativ. Dette er i sagens natur en stor 

succes, idet det midlertidige projekt har vist sig 

værdifuldt nok til at kunne fortsætte.  

Det er ambitionen at denne analyse og den 

tilhørende How-To Guide kan fungere som 

rettesnor for fremtidige midlertidige projekter, så 

midlertidige projekter, der etableres via denne 

strategi vil udvikle sig til bæredygtige fællesskaber, 

der i stigende grad vil blive konsolideret efter endt 

midlertidigt forløb. 

At skabe succesfulde midlertidige projekter er 

ingen let sag, der er mange potentielle interesse-

konflikter og individuelle behov der skal gå op i en 

højere enhed. Derfor kræver det vedholdenhed fra 

initiativtagerens side for at få enderne til at mødes.  

For at bidrage til en succesfuldt proces, kan 

tovholderen fra kommunen inddrage mest muligt 

af sin faglighed i formidlingsarbejdet mellem 

myndigheder og samarbejdspartnere og af sin 

egen person i opbygningen af relationer og 

organiseringen brugerne imellem.     

Knopskydning 

I et andet scenarie opstår der nye fællesskaber 

blandt de engagerede borgere og virksomheder, 

som kan se en fordel i at fortsætte samarbejdet, 

men nu i mindre grupperinger fx ud fra interesse, 

behov, faglighed etc. 

En knopskydning vil i mange tilfælde være det 

ideelle scenarie, såfremt en ny placering matcher 

de enkelte lejeres behov bedre. Her er det 

nødvendigt at have for øje, at muligheden for at 

lave et midlertidigt projekt i en bygning ikke 

nødvendigvis er ensbetydende med, at dette er 

den optimale placering for den givne virksomhed 

eller borgerinitiativ. Det vil også være at betragte 

som en knopskydning, hv is det samlede 

midlertidige projekt flyttes til en ny lokalitet, da en 

flytning i alle tilfælde kræver store ressourcer fra de 

involverede parter. 

Hvis overgangen til en ny lokalitet er uundgåelig 

skal dette forhold afklares hurtigst muligt i løbet af 

processen, da brugerne hermed vil have de bedste 

vilkår for at gå sammen omkring de nye steder og 

sikre sig de bedste vilkår fremadrettet. Da 

tovholderen fra kommunen har de bedste 

muligheder for at opnå viden om projektets status 

internt i kommunen, er det nødvendigt at 

ændr inger og bes lutninger , der påv i rker 

fællesskabet kommunikeres videre på den mest 

konstruktive måde. 

Nedlukning 

I dette tilfælde sker der ingen videre aktiviteter 

med afsæt i det midlertidige projekt. De enkelte 

deltagere fortsætter på egen hånd og er kommet 

et skridt tættere på at realisere sine drømme et 

andet sted. Iværksættere flytter hver til sit, men 

fortsætter sin virksomhed et andet sted.  

Som det er beskrevet, viser arbejdet med 

midlertidighed, at midlertidige projekter har 

opnået en eller flere af nedenstående succeser, når 

de afsluttes: 

• Der er opstået nye fællesskaber  

• Der er genereret viden om fremtidige 

initiativer i byen  

• Der er et større netværk mellem kommune og 

de lokale drivkræfter 

• Der er sat gang i nye virksomheder og skabt 

nye iværksættere 

• Der er et større lokalt engagement omkring 

byudvikling 

• Der er skabt nye erfaringer med samskabelse 

Ved at udarbejde en lettilgængelig evaluering af de 

opnåede resultater i et midlertidigt projekt, kan der 

skabes en lokal forståelse for den opnåede 

værdistigning på trods af en nedlukning.  



Strategi for 
anvendelse af 
midlertidighed i 
byudviklingen
På baggrund af rapporten præsenterer vi her en 

strategi for at skabe flere midlertidige projekter i de 

dele af landet, der oplever fraflytning og nedslidte 

byrum. 

Målsætning 
Den strategi vi har udviklet for arbejdet med 

midlertidighed har 3 mål: 

1. MÅL - Flere borgere skal engagere sig lokale 

midlertidige projekter.

Som vist i de ovenstående cases er det vigtigt at 

engagere lokale borgere i midlertidige projekter, for 

at de bliver succesfulde og får de ønskede udfald. 

2. MÅL - Der skal kunne dokumenteres mere liv i de 

byer, hvor der arbejdes med midlertidige projekter i 

byudviklingen 

Ved at have en målsætning om at de midlertidige 

projekter skal skabe mere levende byer og at 

aktiviteterne skal dokumenteres, skabes der en 

konstruktiv ramme for positive fortællinger, som 

borgere kan byde ind i og skabe levende projekter, 

der præsenteres for omverdenen. 

3. MÅL - Der skal kunne ses en stigning i 

bosætningen på baggrund af de midlertidige 

projekter. 

Ved at måle på effekterne af de midlertidige 

projekter er det ambitionen at arbejdsformen i 

stigende grad vil blive set som fast del af 

byudviklingen i forhold til kommunens fremtidige 

indsatser.  

For at realisere de ovenstående mål har vi udvalgt 

følgende fokusområder, der skal arbejdes med: 
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En opfordring til borgere i Viborg om at engagere sig i Vestashallen og to stemningsbilleder fra det midlertidige projekt 

(øverst) og det permanente projekt udført i samarbejde med GAME. Fotos 
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Intern organisering med opbakning til borger-

initiativer

For at understøtte midlertidige projekter kræver det, 

at kommunen har skabt en tillidsfuld og smidig 

intern organisering med tilstrækkelig viden omkring 

realisering og organisering af midlertidige projekter. 

Denne organisering skal kunne håndtere, at flere 

borgere engagerer sig i byudviklingen. Læs mere i 

afsnittet om den grundlæggende organisering for 

innovation. 

Sikre god kontakt mellem lokale drivkræfter i 

kommunen og kommunens planlæggere.

For at sikre at flere borgere vil deltage i byudviklingen 

via midlertidige projekter, er det nødvendigt for 

kommunen at alliere sig med lokale drivkræfter, der 

allerede udgør et aktiv i de enkelte byer. Hermed kan 

kommunen udvide sit netværk og nå bredest ud i 

forhold til implementeringen af strategien. Læs CASE 

#1 Polymeren for mere viden om arbejdet med lokale 

kræfter

Skabe let adgang til støttemidler for borgere, der 

ønsker at gøre sin landsby, bydel eller by bedre via 

midlertidige projekter

Som led i at engagere de lokale drivkræfter kan der 

med fordel afsættes en lettilgængelig pulje, som kan 

søges til midlertidige projekter. Her kan de lokale 

drivkræfter fungere som ambassadører og være med 

til at uddele midlerne. Som det fremgår af 

spørgeundersøgelsen, kan midlertidige projekter 

realiseres for alt mellem 5000kr – 4 mio. Læs CASE 

#4 Slotslegepladsen for inspiration til en pulje til 

midlertidige projekter. 

Effektmålinger før og efter hvert midlertidigt 

projekt der afvikles i kommunen

For at afgøre hvorvidt de midlertidige projekter har 

den ønskede virkning, er det nødvendigt at fokusere 

Fokusområder



på effekten af de enkelte initiativer. Læs mere om 

baggrundsnotater som effektmålingsværktøj i CASE 

#2 Fremtidens Havn i Svendborg. 

Anbefalinger til 

implementering af strategien 

Afsæt midler til et forsøgsprojekt omkring borger-

skabte midlertidige projekter i kommunen 

Vi anbefaler, at kommunerne opretter en pulje til 

lokale borgerinitierede projekter og at kommunen 

ansøger om oprettelse af et forsøgsprojekt via 

byfornyelsesloven. Læs mere om forsøgsprojekter i 

det efterfølgende afsnit om Byfornyelsesloven. 

Ansæt kompetent tovholder 

For at implementere den ovenstående strategi 

anbefaler vi, at der ansættes en tovholder, der 

koordinerer den samlede indsats omkring arbejdet 

med midlertidige projekter i kommunen. 

Tovholderen skal kortlægge og skabe et netværk 

omkring indsatsen i hele kommunen. Derudover skal 

tovholderen kunne yde projektsparring omkring 

midlertidige projekter og have kendskab til 

konceptudvikling, fundraising og evt. administration 

af ejendomme.  

Læs afsnittet om den grundlæggende organisering 

for at arbejde med midlertidige projekter. 

Send How-to guide til lokale drivkræfter 

I forbindelse med kortlægningen af de lokale 

drivkræfter, anbefaler vi at den How-to guide, der er 

tilknyttet denne rapport, offentliggøres på kommunens 

sociale medier og rundsendes til de lokale drivkræfter 

i kommunen.  

Denne How-to guide kan fungere som afsæt for 

infomøder, hvor der er størst interesse for 

arbejdsformen. Det er bedst, hvis de lokale 

drivkræfter arrangerer infomødet og inviterer deres 

netværk. 

Afhold infomøder 

Såfremt der er interesse for arbejdsformen blandt de 

lokale drivkræfter anbefaler vi, at der afholdes der 

infomøder, hvor der er interesse for det. Optimalt set 

er det de lokale drivkræfter, der står for arrangementet 

og inviterer øvrige deltagere til infomødet. Vi 

anbefaler, at eventuelle udgifter til forplejning 

dækkes af tovholderen. 

Til infomødet skal arbejdsformen præsenteres, men 

fokus skal ligge på deltagernes ideer og ønsker til de 

lokale projekter. 

Lav crowdfunding 

Med udgangspunkt i ideerne hos de lokale 

drivkræfter anbefaler vi at der indhentes flere midler 

og evt. byggematerialer til projektet via crowdfunding 

hos lokale erhvervsdrivende og andre borgere, der vil 

have gavn af det midlertidige projekt.  

Brug platformen Den Gode By 

For at skabe en samlet lokal indsats i kommunen, der 

er forbundet med andre lignende initiativer i landet 

anbefaler vi , at tovholderen opretter lokale 

byudviklingsgrupper på www.dengodeby.dk. Her kan 

lokale drivkræfter dele viden med ligesindede og få 

inspiration og holde kontakten mellem møder. 

Sparring 

Vi anbefaler, at tovholderen understøtter de lokale 

initiativer med sparring, opsøger viden i kommunen 

og styrker den enkelte borger ved at finde 

samarbejdspartnere og mulige støtter. Derudover 

skal de forskellige initiativer opfordres til at 

samarbejde. 

Synlighed 

Vi anbefaler, at den kommunale tovholder arbejder 

for, at der skabes et samlet åbningsarrangement på 

tværs af de forskellige initiativer i kommunen. 

Hermed kan der laves en koordineret indsats hvor 

nye lokale tiltag præsenteres via kommunale 

institutioner, lokale virksomheder mm. 
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JURidiske 
forhold omkring 
midlertidige 
projekter
Lovgivningen indeholder en lang række muligheder 

og barrierer, som kommunerne bør tage i betragtning 

i forbindelse med implementering af midlertidige 

byudviklingsaktiviteter. Derfor er det også relevant at 

se på midlertidigheden i byudviklingen i en juridisk 

kontekst.  

Den følgende gennemgang tilsigter at skabe en større 

afklaring omkring lovgivningen, herunder hvilke 

barrierer og muligheder der kan være i forbindelse 

med igangsætning af midlertidige byudviklings-

projekter, samt hvilke eventuelle dispensationer, der vil 

kunne opnås til et midlertidigt projekt eller en 

midlertidig aktivitet.  

Afsnittet er en fri gengivelse af retsstillingen for 

følgende regelsæt, som vurderes at være relevante ved 

implementering af midlertidige projekter og 

aktiviteter: 

1. Byfornyelsesloven  

2. Planloven  

3. Kommunalfuldmagten 

4. Byggeloven 

5. Erhvervsfremmeloven 
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Byfornyelses- 
loven
Byfornyelsesloven er overordnet set en statslig 

tilskuds- og støtteordning samt et redskab for 

kommunerne til at gennemføre en målrettet by- og 

boligpolitisk indsats, som bygger på frivillighed og 

tager udgangspunkt i det private initiativ og privat 

medfinansiering.  

Byfornyelsesloven har således til formål at sætte gang 

i udviklingen og omdannelsen af nedslidte byområder 

for at gøre disse attraktive for bosætning og privat 

investering. 

I den følgende gennemgang af byfornyelsesloven vil 

der indledningsvis blive foretaget en kort gennem-

gang af de væsentligste ændringer, som den seneste 

lovændring (med ikrafttræden 1. januar 2018) 

medførte. Derefter vil der i afsnittet om Område-

fornyelse og i Bygningsfornyelse blive gennemgået 

de støttemuligheder, som byfornyelsesloven giver 

kommunerne ved igangsætning af område-

fornyelsesprojekter og bygningsfornyelsesprojekter, 

mens der sidst redegøres for reglerne om område- 

og byfornyelsesforsøg. 

Ændring af byfornyelsesloven 

Den 1. januar 2018 trådte en ny lovændring af 

byfornyelsesloven i kraft. Lovændringens formål er at 

tilpasse og forenkle byfornyelseslovens anvendelses- 

og støttemuligheder, hvilket har resulteret i en række 

væsentlige ændringer. 

Først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at der 

nu kun uddeles én statslig udgiftsramme. Dette 

betyder, at kommunerne frit kan vælge, hvordan de 

ønsker at prioritere den tildelte støtte blandt de 

forskellige beslutningstyper (dvs. beslutning om 

områdefornyelse, beslutning om bygningsfornyelse, 

friarealbeslutning og kondemnering af sundheds- og 

brandfarlige opholdsrum), således at der i højere grad 

tages hensyn til lokale forhold. 

En anden væsentlig ændring er, at refusions-

procenten til dækning af kommunens udgifter til 

områdefornyelse hæves fra en tredjedel til højst 

halvdelen, og at beløbsgrænsen på 10 mio. kr. 

ophæves. Som led i forenklingen af loven, 

harmoniseres også refusionssatsen for bygnings-

fornyelse, således at den ligeledes udgør 50 %. 

Baggrunden for forslaget er et ønske om at 

harmonisere lovens refusionsprocenter, således at 

loven kun opererer med én refusionssats, uanset 

hvilken beslutningstype der anvendes.   

Endelig er det også relevant at bemærke, at lovgiver 

har valgt at ophæve kravet om, at ministeren skal 

meddele reservation af støtte til områdefornyelser. 

Ændringen medfører, at kommunerne ikke skal have 

godkendt en ansøgning om reservation til område-

fornyelsesprogrammet af ministeriet.  
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Områdefornyelse 

Reglerne i byfornyelsesloven om områdefornyelse 

forudsætter, at der i den enkelte kommune foretages 

en vurdering af udviklingen i byerne, og at der tages 

stilling til behovet for at igangsætte en positiv 

udvikling i de problemramte byområder.  

Af byfornyelseslovens § 3 fremgår det således, at 

kommunalbestyrelsen, med henblik på at sikre 

attraktive bosætningsvilkår, kan træffe beslutning om 

områdefornyelse for nedslidte byområder ”med 

væsentligt behov for bymæssig udvikling og med en 

flerhed af væsentlige problemer.” 

Af lovforarbejderne til byfornyelsesloven fremgår det, 

at der ved ”væsentlighed” forstås, at der er behov for 

fysiske indsatser på en række områder. Begrebet er 

imidlertid ikke nærmere defineret. Dette skyldes, at 

hver by har forskellige udfordringer afhængig af 

byens størrelse og befolkningsmæssige sammen-

sætning, som alle skal kunne indeholdes inden for 

væsentlighedskravet.  

Endvidere kræves det, at der er en flerhed af 

væsent l ige problemer . Som eksempler på 

”væsentlige problemer” nævner forarbejderne bl.a. 

nedslidte byrum, funktionstømte bymidter, sociale 

og trafikale problemer. Idet loven stiller krav om, at 

der er en flerhed af væsentlige problemer, vil det ikke 

være tilstrækkeligt, at der fx alene er tale om trafikale 

problemer.  

Det er kommunen (dvs. kommunalbestyrelsen) som 

skal vurdere, hvorvidt der er et væsentligt behov for 

en bymæssig udvikling, og hvorvidt der består en 

flerhed af væsentlig problemer.  

Inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning om 

igangsætning af en områdefornyelse, skal der 

udarbejdes et byfornyelsesprogram, jf. byfornyelses-

lovens § 5. Formålet med byfornyelsesprogrammet er, 

at man fra lovgivers side ønsker at sikre, at fremtidige 

områdefornyelser fortsat er helhedsorienterede 

indsatser, der medvirker til at igangsætte udviklingen 

i problemramte byer. Støtte til områdefornyelser er 

med andre ord tiltænkt anvendt i de tilfælde, hvor 

der er tale om større helhedsorienterede område-

fornyelsesindsatser. 

Af byfornyelseslovens § 5, stk. 3, fremgår det, at et 

byfornyelsesprogram skal indeholde følgende: 

• En beskrivelse af området, herunder problemer 

og ressourcer i området, 
• En beskrivelse af de kommunale og private 

initiativer inden for de nævnte problemområder 

og beskrivelse af initiativernes koordinering, 
• En handlings- og tidsplan, herunder en frist for 

afslutning af gennemførelse af beslutning, 
• Et budget, der angiver, hvordan udgifterne til 

områdefornyelsen finansieres, 
• En investeringsredegørelse for området, der 

angiver mulighederne for såvel de private som 

de offentlige investeringer i området, og  
• En beskrivelse af de støtteberettigede foranstalt-

ninger efter byfornyelseslovens regler om 

områdefornyelse (lovens kap. 2).  

Af reglerne kan udledes, at det fra starten af 

områdefornyelsens spæde igangsætning skal være 

fastlagt, hvad den ansøgte støtte ønskes anvendt til. 

Selvom det således ikke er udelukket, at midlertidige 

initiativer kan indgå som en del af processen i 

forbindelse med en permanent områdefornyelse, så 

er det dog i udgangspunktet udelukket at anvende 

den ansøgte støtte til andet og mere, end hvad der 

fremgår af ansøgningen til ministeriet. Hvis de 

midlertidige initiativer således ikke på forhånd er 

beskrevet i ansøgningen og samtidig ikke er 

budgetteret i det til ministeriet indsendte budget, 

bør der formentlig undervejs i gennemførelses-

processen ved en permanent områdefornyelse tages 

fornyet kontakt til ministeriet med henblik på 

afsøgning af mulighederne for en ændret anvendelse 

af den opnåede støtte. 

Ved beslutning om områdefornyelse kan kommunen 

afholde udgifter til følgende indsatser, jf. byfor-

nyelseslovens § 6:  

1. Programudarbejdelse og inddragelse af de 

berørte parter i forbindelse med en beslutning 

om områdefornyelse. 

2. Etablering og forbedring af torve, pladser, 

opholdsarealer m.v. 

3. Etablering af kulturelle og særlige boligsociale 

foranstaltninger, herunder etablering af lokaler. 
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4. Etablering af særlige trafikale foranstaltninger. 

5. Etablering af særlige foranstaltninger til 

klimatilpasning. 

6. Lokal forankring af indsatsen efter gennem-

førelse af en beslutning om områdefornyelse. 

Udgifter til midlertidige initiativer indeholdt i en 

områdefornyelsesindsats vil derfor alene kunne opnå 

støtte efter byfornyelsesloven, såfremt initiativerne er 

omfattet af én af ovenstående kategorier. Ministeriet 

kan herefter refundere op til halvdelen af udgifterne, 

jf. byfornyelseslovens § 7, stk. 1.  

Ansøgning om støtte  

Kommunerne skal via BOSSINF-systemet ansøge om 

at få del i udgiftsrammen til byfornyelsesaktiviteter. 

Ministeren meddeler derefter en udgiftsramme til de 

kommuner, som har ansøgt om støtte. Fordelingen af 

byfornyelsesrammen mellem de ansøgende 

kommuner foretages efter objektive kriterier, der 

afspejler den enkelte kommunes behov for støtte til 

byfornyelse, jf. byfornyelseslovens § 94, stk. 2.  

Efter ministerens meddelelse om støtte ti l 

byfornyelsesaktiviteter gives kommunerne en frist til 

at hjemtage den tildelte udgiftsramme. Hjemtager 

kommunen ikke den fulde udgiftsramme inden for 

fristen, bortfalder denne, jf. bekendtgørelse om 

udgiftsrammer til byfornyelse og kommunernes brug 

af indberetningssystemer § 5, stk. 1 og 2.  

Som anført indledningsvis uddeles der efter 

lovændringen kun én udgiftsramme, således at det 

nu står kommunerne frit for, hvordan de ønsker at 

anvende den tildelte udgiftsramme.  

Bygningsfornyelse  

Ud over områdefornyelse er der mulighed for, at 

kommunalbestyrelsen kan yde støtte til bygnings-

fornyelse, herunder fx støtte til istandsættelse af 

forsamlingshuse og bygninger med lignende 

anvendelse beliggende i landsbyer og landdistrikter, 

jf. byfornyelseslovens § 38 a. Ligeledes er der 

mulighed for støtte til nedrivning af erhvervs-

bygninger og opkøb af nedslidte ejendomme, jf. 

byfornyelseslovens § 38 c og § 38 d. 

Støtte til områdefornyelse  

For så vidt angår tilskud til områdefornyelse, var det 

tidligere først og fremmest en barriere, at kommunerne 

selv skulle finansiere 2/3 af område-fornyelsen, og at 

det statslige tilskud alene udgjorde 1/3 af kommunens 

udgifter.  

Kort beskrivelse af byrumsforsøget og et stemningsbillede fra Skoletorvet i Silkeborg Kommune. Foto: Silkeborg Kommune
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Den seneste lovændring, hvorefter refusionssatsen er 

blevet forhøjet fra 1/3 til 1/2, vurderes derfor at være 

meget positiv for kommunerne, da der er tale om en 

betydelig forhøjelse af refusionssatsen. Dette vil 

forhåbentlig give mulighed for, at flere kommuner 

vælger at ansøge om støtte efter byfornyelsesloven.  

Den seneste lovændring af byfornyelsesloven har 

ligeledes medført en forenkling af loven, som følge af 

at kommunerne ikke længere skal have ministerens 

forudgående tilsagn om refusion. Dermed er der sket 

en væsentlig decentralisering af loven, ligesom også 

sagsbehandlingen er blevet lettet som følge af, at 

fysiske arbejder nu må igangsættes allerede, når 

kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om 

områdefornyelse.   

Det vurderes derfor, at afviklingen af kravet om 

forudgående reservation vil lette kommunernes 

sagsbehandling. Afviklingen af reservationen 

medfører dog samtidig, at kommunen ikke har 

mulighed for at indrette sig på at få statslig støtte til 

byudviklingsaktiviteter. Det betyder, at kommunerne 

kan komme til at afholde en række udgifter, inden 

kommunerne har fået meddelelse om, hvorvidt de 

kan få disse refunderet.    

Da der fortsat skal udarbejdes et byfornyelses-

program i forbindelse med igangsætning af område-

fornyelser. Dette synes dog at være et bevidst valg fra 

lovgivers s ide , da man i forarbejderne t i l 

byfornyelsesloven præciserer, at man fortsat ønsker, 

at der skal være tale om helhedsorienterede 

områdefornyelsesindsatser.  

Hvis en kommune ønsker at gennemføre område-

fornyelse, skal planerne herfor udtænkes i god tid, 

hvilket i sig selv kan udgøre en barriere for den 

midlertidige (spontane) byudviklingsaktivitet. 

Endelig vurderes det, at der med afviklingen af de 

separate udgiftsrammer er givet kommunerne en 

væsentlig højere frihedsgrad, således at kommunerne 

nu i højere grad kan tage hensyn til lokale forhold. 

Forsøgsprojekter  

Byfornyelseslovens regler om forsøgsprojekter giver 

mulighed for, at alle (dvs. både kommuner og 

private) kan opnå statsligt tilskud, ligesom loven også 

muliggør tilskud med helt op til 100 %, forudsat at 

beløbet i øvrigt kan indeholdes inden for den 

fastsatte udgiftsramme. Dette sammenholdt med, at 

der er mulighed for at få dækket andre udgifter end 

de, der kan gives støtte til ved ordinære område- og 

bygningsfornyelser, giver byfornyelsesloven en række 

fordelagtige muligheder for kommunerne. Dermed 

vurderes særligt reglerne om forsøg at være relevante 

i forhold til igangsætning af midlertidige byudviklings-

projekter.  

Derudover giver byfornyelsesloven mulighed for, at 

ministeren kan give kommunalbestyrelsen tilladelse 

til at træffe beslutning om bygnings- og område-

fornyelsesforsøg og yde støtte hertil. Dermed åbner 

loven også op for, at kommunerne selv kan 

igangsætte midlertidige forsøgsprojekter, hvilket kan 

være med til at højne antallet af projekter.  

Byfornyelseslovens regler om støtte til forsøg vurderes 

derfor overordnet at være meget positivt for 

kommuner og private aktørers mulighed for at opnå 

tilskud til midlertidige byudviklingsprojekter. I det 

omfang ministeriet fastsætter nærmere vilkår for, 

hvilke temaer der gives støtte til, vil dette dog kunne 

udgøre en barriere, da støtten i så fald begrænses til 

kun at vedrøre projekter inden for de angivne temaer.   

Retskilder: 

• Lov om ændring af lov om byfornyelse og 

udvikling af byer (Byfornyelsesloven) Lov nr. 1562 

af 19. december 2017. 
• Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse 

og udvikling af byer (lovforslag nr. 65 af den 25. 

oktober 2017). 
• Bekendtgørelse nr. 1702 af den 19. december 

2017 om udgiftsrammer til byfornyelse og 

kommunernes brug af indberetningssystemer. 
• Byfornyelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1228 af 

den 3. oktober 2016 om byfornyelse og udvikling 

af byer). 
• Forslag til lov om ændring af byfornyelsesloven 

(lovforslag nr. 154 af den 30. marts 2016). 
• Byfornyelsesloven (historisk) (lovbekendtgørelse 

nr. 1366 af den 16. december 2014 om ændring 

af lov om byfornyelse og udvikling af byer) 
• Bekendtgørelse nr. 810 af den 23. juni 2016 om 

udvælgelseskriterier for reservation af støtte til 

�75



områdefornyelse og fastsættelse af ansøgnings-

frist. 
• Vejledning om områdefornyelse (oktober 2016). 
• Byfornyelsen skal danne bro til integrationen - 

Temaer til byfornyelseslovens forsøgs- og 

udviklingsmidler 2015 (Udlændinge-, Integrations- 

og Boligministeriet).   
• Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om 

butiksgader og bymidter under pres - Februar 2016 

- Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. 
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Planloven
Planloven har som den klare hovedregel alene til 

formål at sikre en varig og permanent sammen-

hængende planlægning, og giver derfor i udgangs-

punktet ikke mulighed for at planlægge midlertidigt.  

Dette har tidligere haft den virkning, at det tidligere 

ikke har været muligt at gennemføre midlertidige 

byudviklingsprojekter, hvis sådanne aktiviteter ikke 

faldt ind under en allerede fastlagt (varig) anvendelse 

i lokalplanen. 

Imidlertid er der i de seneste par år foretaget en 

modernisering af planloven, som har medvirket til at 

skabe øget fleksibilitet i planlægningen, og som 

vurderes at kunne få betydning for kommunernes 

adgang til at etablere midlertidige bylivsaktiviteter. 

Der er i det nedenstående givet en kort introduktion 

til disse nye regler. 

Planlovens anvendelsesområde  

Planloven har tidligere kun givet meget begrænsede 

muligheder for kommunerne til at arbejde med 

midlertidig planlægning. 

Det er derfor særligt vigtigt at fremhæve, at 

Folketinget den 1. juni 2017 vedtog lovforslag om 

modernisering af planloven, som trådte i kraft den 15. 

juni 2017. Med denne modernisering af planloven er 

der således vedtaget ændringer , der giver 

kommunerne mulighed for øget fleksibilitet i 

planlægningen, herunder: 

• En udvidet adgang t i l at d ispensere f ra 

bestemmelserne i en gældende lokalplan – dvs. en 

mulighed for tidsbegrænset at dispensere fra 

planens principper (Tidligere var der alene 

mul ighed for at d ispensere , hv is den af 

dispensationen omfattede anvendelse ikke var i 

strid med planens principper. ) 

• De differentierede høringsfrister (planlovens § 24), 

som giver kommunerne mulighed for at fastsætte 

kortere høringsperioder for visse planforslag, og 

som giver kommunerne bedre muligheder for at 

understøtte erhvervsudvikling og vækst ved at 

reducere fordyrende venteperioder. 

Med de nye bestemmelser er der skabt mulighed for, 

at planloven i højere grad kan tage højde for 

midlertidige anvendelse. Dette fremgår også af 

forarbejderne til lovforslaget, hvori det indledningsvist 

nævnes, at den dagældende planlov indebar en 

række udfordringer for, at kommunerne kunne give 

rum for initiativ og engagement fra virksomheder og 

borgere, som ønskede at skabe lokal udvikling og 

vækst.  

I erkendelse af, at planloven i højere grad skal være et 

redskab til at understøtte potentialer og forbedre 

mulighederne for udvikling i hele Danmark, valgte 

man derfor at ændre planloven, således at der nu 

som nævnt er åbent op for, at kommunerne kan 

meddele dispensation fra principperne i en allerede 

gældende lokalplan til etablering af midlertidige 

aktiviteter.  

Af forarbejderne fremgår det dog, at kommunerne 

ska l udv ise en v i s t i lbageholdenhed med 

anvendelsen af dispensationsadgangen, idet der 

fortsat er tale om en undtagelse til planlovens 

almindelige regel om, at omfattende og varige 

ændringer i den gældende lokalplans anvendelse/

principper kun kan foretages ved tilvejebringelse af 

en ny lokalplan.  
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Således fremgår det af lovbemærkningerne til det 

nye lovforslag: 

"Det foreslås, at kommunal b e s t y r e l s e n g i v e s 

mulighed for midlertidigt at dispensere fra 

bestemmelser i en lokalplan eller en plan m.v., der 

e r o p r e t h o l d t e f t e r § 6 8 , s t k . 2 , s e l vo m 

dispensationen er i strid med principperne i 

plananen. Det er således en betingelse, at sådanne 

dispensationer tidsbegrænses til maksimalt 3 år, 

hvilket skal fremgå som et vilkår i dispensationen. 

Det bemærkes, at kommunerne samtidig har 

mulighed for at stille vilkår om, at eventuelle 

bygninger, anlæg m.v., der meddeles tilladelse til at 

opføre midlertidigt, fjernes uden udgift eller andre 

omkostninger for det offentlige ved dispensationens 

udløb.  

Udvidelsen har til formål at muliggøre, at områder 

kan udnyttes i en tidsbegrænset periode, så de ikke 

står ubrugte hen. Bestemmelsen tænkes særligt 

anvendt i tilfælde, hvor der er udarbejdet en ny 

lokalplan, som endnu ikke kan realiseres, eller hvor 

en ældre lokalplan ikke længere er aktuel, men 

endnu ikke er erstattet af en ny plan.  

Udvidelsens anvendelsesområde er f.eks. de tilfælde, 

hvor det vil være uhensigtsmæssigt eller ufleksibelt 

at skulle udarbejde en ny lokalplan for den ønskede 

anvendelse, eller hvor det for så vidt ikke er ønskeligt 

med en ny plan, fordi der netop ikke ønskes en 

permanent ny anvendelse. Der bør uanset 

tidsbegrænsningen udvises tilbageholdenhed med 

anvendelsen af dispensationsadgangen, idet der er 

tale om en undtagelse til lovens almindelige regel 

om, at videregående afvigelser kun kan foretages 

ved t i lve jebr ingelse af ny lokalplan. Hvis 

plangrundlaget er forældet, men fortsat danner 

rammen om eksisterende anvendelse og aktiviteter, 

bør der som udgangspunkt tilvejebringes en ny 

lokalplan, hvor de forskellige interesser afvejes 

overfor hinanden.  

Der vil ikke kunne dispenseres til anlæg m.v., der 

ikke vil kunne fjernes, eller som på anden måde vil 

medføre en permanent ændring eller påvirkning af 

området. Ligeledes vil der som udgangspunkt ikke 

kunne dispenseres til meget omkostningsfulde 

konstruktioner, som kun vanskeligt vil kunne fjernes.  

Hvis det forhold, der er ansøgt om dispensation til, 

hverken er i overensstemmelse med principperne i 

den relevante lokalplan m.v. eller har den fornødne 

midlertidige karakter, må der i henhold til § 19, stk. 

2, tilvejebringes en ny lokalplan, hvis det ansøgte 

ønskes tilladt. 

Som eksempler på anlæg og aktiviteter m.v., der vil 

kunne meddeles midlertidig dispensation til, kan 

nævnes øvelokaler, kunstudstillinger, parkering på 

terræn, musikarrangementer, teater, sports-

aktiviteter, midlertidige lokaler til virksomheder, 

f.eks. iværksættervirksomheder eller midlertidige 

studieboliger. Dispensationen kan angå både 

anvendelse af ubebyggede arealer og eksisterende 

bebyggelse m.v.  

Kommunalbestyrelsen vil i overensstemmelse med 

almindelige forvaltningsretlige principper forud for 

en dispensation skulle oplyse sagen og inddrage og 

afveje relevante hensyn. I vurderingen vil det f.eks. 

kunne indgå, om der er tale om et område, som 

ifølge det gældende plangrundlag - eller de facto - 

anvendes til virksomhed, som vurderes at være helt 

eller delvis uforenelig med den ansøgte midlertidige 

aktivitet. Uforeneligheden kan f.eks. følge af støv-, 

støj-, lugtgener eller nærhed til en risikovirksomhed, 

dvs. en virksomhed med oplag, produktion m.v., 

hvori der indgår et eller flere farlige stoffer i 

mængder over en vis størrelse. Ved vurdering af om 

midlertidig dispensation skal meddeles, skal 

kommunalbestyrelsen blandt andet lægge vægt 

på indholdet af kommuneplanen.  

Ved udløbet af en dispensationsperiode vil 

kommunalbestyrelsen kunne meddele en ny 

dispensation for maksimalt 3 år. Ny dispensation vil 

i princippet - hvis det er sagligt begrundet - kunne 

meddeles et ubegrænset antal gange. Betingelsen 

om tidsbegrænsning må dog betragtes som 

omgået, hvis grundejeren i forbindelse med 

dispensationen på nogen måde gives tilsagn om 

forlængelse. Det er i alle tilfælde en forudsætning for 

anvendelse af dispensationsmuligheden både ved 

den første og eventuelt efterfølgende meddelelser af 

dispensation, at dispensationen ikke blot formelt 

tidsbegrænses, men også reelt har midlertidig 

karakter. Der skal være et reelt ønske om og en 

realistisk mulighed for at realisere den nye lokalplan 
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eller erstatte den gamle lokalplan inden for en 

overskuelig tidsperiode. Vurdering heraf må natur-

ligt skærpes ved gentagen brug af dispensations-

muligheden.  

Dispensation fra bestemmelser i en lokalplan, hvis 

indhold er fastlagt i overensstemmelse med regler 

eller beslutninger efter § 3 (landsplandirektiver) eller 

en aftale med en nationalparkfond eller en statslig, 

regional eller kommunal myndighed, kan fortsat 

kun meddeles med erhvervs- og vækstministerens 

henholdsvis den pågældende myndigheds 

samtykke, jf. § 19, stk. 3.  

Ændringen udvider ikke i øvrigt dispensations-

adgangen, og dispensationer til helårsbeboelse i 

sommerhusområder vil som hidtil skulle meddeles 

efter § 40.  

Dispensation efter § 19, stk. 1, skal fortsat meddeles 

efter proceduren i § 20.  

Dispensationsadgangen har ingen betydning for 

reglerne i § 13, stk. 2, om lokalplanpligt. 

Kommunalbestyrelsen skal i alle tilfælde foretage 

en vurdering af, om det ansøgte er omfattet af 

lokalplanpligten. Hvis det er tilfældet, kan der 

ikke meddeles dispensation i henhold til § 19.  

Udvidelsen indebærer - i l ighed med den 

eksisterende dispensationsadgang - ikke en 

mulighed for at dispensere fra anden lovgivning 

eller lovens øvrige bestemmelser, herunder f.eks. 

bestemmelserne om lokalplanpligt. Der vil desuden 

fortsat ikke være adgang til at meddele mere 

generelle dispensationer. Dispensationsadgangen 

tilsidesætter ikke naboretlige regler eller anden 

lovgivning i øvrigt."  

I Fredensborg har et midlertidigt projekt med trafikværn illustreret de rekreative muligheder ved at omdanne et par p-pladser 

til et lille rekreativt område. Foto: Fredensborg Kommune
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Barrierer - også med den nye dispensationsadgang 

Uforeneligt med områdets anvendelse 

Selvom der på nuværende tidspunkt med planloven 

er åbnet op for en vis fleksibilitet i relation til en 

midlertidig anvendelse af et område strid med de i 

lokalplanen fastlagte principper, vil det fortsat være 

en hindring, at der ved kommunens vurdering af, om 

der kan meddeles dispensation fra lokalplanens 

principper tillige skal tages hensyn til principperne i 

den bagvedliggende kommuneplan. Tilsvarende vil 

det være en hindring for en eventuel dispensation, 

hvis området, på baggrund af det gældende 

plangrundlag eller efter en konkret vurdering, bliver 

anvendt til virksomhed, som er helt eller delvis 

uforenelig med den ansøgte midlertidige aktivitet/

anvendelse, eksempelvis på grund af støj-, støv- eller 

lugtgener, eller om den midlertidige aktivitet 

eksempelvis er placeret i umiddelbart nærhed til en 

risikovirksomhed. 

Fortsat krav om lokalplanpligt 

Det er i øvrigt vigtigt at have in mente, at planlovens 

nye dispensationsadgang i relation til en midlertidig 

anvendelse heller ikke ændrer på de gældende 

regler om lokalplanpligt. 

Er der således tale om ”større udstykninger eller 

større bygge- og anlægsarbejder”, skal der under alle 

omstændigheder tilvejebringes en lokalplan, inden 

arbejdet gennemføres. Det betyder, at der ikke kan 

meddeles midlertidig/tidsbegrænset dispensation fra 

lokalplanens principper, hvis der er tale om større 

udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder, 

herunder nedrivning af bebyggelse, jf. planlovens § 13, 

stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal derfor i alle tilfælde 

foretage en konkret vurdering af, om det ansøgte 

(midlertidige) projekt er omfattet af lokalplanpligten. 

Ved denne vurdering lægges bl.a. vægt på byggeriets 

karakter og placering mv.  

I Vejledning om lokalplanlægning fastsættes nogle 

nærmere retningslinjer for, hvornår et projekt er 

lokalplanpligtigt. Af vejledningen fremgår det, at der 

ved vurderingen først og fremmest skal lægges vægt 

på, "om projektet fremkalder væsentlige ændringer i 

det bestående miljø". Dernæst skal det vurderes, om 

den konkrete foranstaltning bør ses i en større 

planlægningsmæssig sammenhæng, ligesom at 

også borgernes adgang til at øve indflydelse på 

planlægningen, samt hensynet til omfanget af 

foranstaltningen skal tillægges vægt ved vurderingen 

af, om der er tale om en større udstykning eller et 

større bygge- og anlægsarbejde.  

I forarbejderne til den nye planlov anføres det, at et 

større antal boliger på en grund, hvor der hidtil ikke 

har været boliger i en lille by, kan betyde en 

væsentlig påvirkning på omgivelserne, mens et større 

antal boliger i en større tæt bebygget by kun vil have 

en mindre betydning. Videre anføres det, at en ny 

containerby med 500 midlertidige studieboliger 

formentlig vil have karakter af egentlig byudvikling, 

der vil medføre lokalplanpligt, mens et mindre antal 

studieboliger typisk ikke vil medføre lokalplanpligt. 

Desuden nævnes det i forarbejderne, at kommunen 

skal afveje relevante hensyn, fx om der er tale om et 

område, som anvendes til virksomhed, og som derfor 

vurderes at være uforenelig med den påtænkte 

byudvikling, før dispensationen meddeles.  

Afgørende for, om midlertidige byudviklings-

aktiviteter kan karakteriseres som en større 

udstykning eller et større bygge- og anlægsarbejde, 

som derfor vil udløse lokalplanpligt, beror i alle 

tilfælde på en konkret vurdering af, om projektet – 

uagtet om det er af midlertidig karakter eller ej – vil 

medføre en væsentlig ændring på omgivelserne. 

Hvorvidt midlertidige aktiviteter i højere grad vil blive 

betragtet som en ikke væsentlig ændring i det 

bestående miljø er imidlertid uafklaret.  

Fra administrativ praksis har Naturklagenævnet 

fundet, at indretning af et tidligere vandværk til 

studenterhus/spil lested var lokalplanpligtig. 

Naturklagenævnet lagde i sin afgørelse vægt på, at 

den gældende lokalplan ikke indeholdt en nærmere 

angivelse af, til hvilke "offentlige formål" vandværket 

kunne anvendes. Den ændrede benyttelse af 

vandværket medførte efter klagenævnets vurdering 

en så væsentlig ændring i det bestående miljø, at 

projektet var lokalplanpligtigt, jf. planlovens § 13, stk. 

2.  

Andre muligheder  

Et andet tiltag, som allerede blev indarbejdet i 

planloven i 2007, er prioriteringen af de såkaldte 

kreative zoner ved vedtagelse af kommuneplaner.  
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Planlovens § 11a, stk. 1, nr. 2, giver i den forbindelse 

mulighed for at planlægge blandede byfunktioner.  

Bestemmelsen om de blandede byfunktioner blev 

indført ved en lovændring i 2007. Med ændringen 

blev det muligt at fastsætte retningslinjer for 

beliggenheden af områder med blandede byfunktioner, 

jf. planlovens § 11 a, og at fastsætte rammer for 

lokalplaner for sådanne områder, jf. planlovens § 11b.  

Ændringen skulle stimulere kommunerne til på et 

tidligt tidspunkt i planlægningsprocessen at tage 

stilling til, i hvilket omfang eksisterende byområder 

mere hensigtsmæssigt kunne rumme varierende 

anvendelser til mange forskellige byformål, der hidtil 

havde været planlagt for.    

Det fremgår af lovbemærkningerne til bestem-

melsen: 

"Kreative erhverv 

Det er en særlig opgave for planlægningen af byerne 

fremover at skabe plads til, at de nye, kreative og 

innovative erhverv, hvor væksten i arbejdspladser er 

stor, kan finde rum til udfoldelse. De nye erhverv, som 

erstatter de gamle, stiller nye og anderledes krav til et 

innovativt og attraktivt bymiljø. De nye, kreative 

brancher er karakteriseret ved virksomheder, som 

udvikler, producerer eller sælger produkter på 

grundlag af kreativ arbejdskraft. De findes f.eks. inden 

for mode, design, reklame, musik, computerspil og 

film og omfatter blandt andet grafikere, designere, 

kunsthåndværkere, IT-virksomheder, atelierer, studier, 

mindre værksteder og tegnestuer o.lign. virksom-

heder, som typisk har en mere ukonventionel måde 

at etablere sig på, end de gængse erhvervs- og 

industrivirksomheder.  

De kreative erhverv efterspørger ofte inspirerende 

placeringer i den tætte by, gerne centralt, men hvor 

omkostningsniveauet er lavt, og hvor der er fleksible 

fysiske rammer, der kan tilgodese individuelle behov 

for udfoldelse. Samtidig er der ofte inden for disse 

kreative erhverv en mere flydende grænse mellem 

arbejde, hjem og fritid, så der også af denne grund er 

behov for, at funktionerne kan blandes og integreres.  

De kreative erhverv har en selvstændig positiv 

betydning for erhvervsudviklingen. De er befordrende 

for udviklingen af innovative miljøer og er med til at 

præge byens profil og identitet som en kreativ og 

attraktiv by, rig på oplevelser og udfoldelses-

muligheder, som er tiltrækkende for nye virksomheder, 

indbyggere og turister. En mulighed for at skabe 

gode rammer for d isse kreat ive erhver v i 

planlægningen vil være at sikre, at der i den 

eksisterende by er områder, der kan fastholdes og 

udvikles til åndehuller og rugekasser for de nye 

erhverv, hvor boliger kan rummes side om side med 

forskellige former for små værksteder og håndværkere, 

atelierer og tegnestuer, caféer o. lign" 

Formålet med indføjelsen af bestemmelsen om 

blandede byfunktioner var således i lovgivnings-

mæssig sammenhæng at sikre, at der i forbindelse 

med den fremadrettede kommuneplanlægning i 

højere grad blev taget hensyn til de "kreative erhverv". 

Dette, fordi disse erhverv selvstændigt set havde en 

positiv indflydelse på byudviklingen ved at skabe rum 

for et attraktivt, mangfoldigt og varieret bymiljø. 

Det blev med andre ord fra lovgivers side i 2007 

bestemt, at varetagelsen af de blandede byfunktioner 

fremadrettet var et lovligt og sagligt samfunds-

mæssigt hensyn, som skulle have hjemmel direkte i 

planloven.  

I Københavns Kommune har kommunen over en 

længere årrække fra 2005-2014 gjort sig en række 

erfaringer med at anvende de såkaldte "kreative 

zoner" som et redskab i kommunens planlægning. I 

den forbindelse har Københavns Kommune 

gennemført en evaluering af erfaringerne og samlet 

disse i et notat, "Evaluering af de kreative zoner 2014". 

Det fremgår af evalueringsnotatet fra Københavns 

Kommune, at formålet med de "kreative zoner" har 

været at bevare eksisterende erhvervsområders 

blandede karakter og tilbyde attraktive lokaliserings-

muligheder til mindre kreative erhverv og hånd-

værksvirksomheder. Københavns Kommune har 

derfor i de "kreative zoner" fastlagt en maksimal 

bebyggelsesprocent på 60 % for at bevare den 

eksisterende bygningsmasse og sikre billige og 

fleksible lejemål.  
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I udgangspunktet kan planlægningen af de 

blandede byfunktioner omfatte såvel kommunalt 

ejede som privat ejede arealer. 

Barrierer ved Kreative zoner 

Planlægningen af de kreative zoner har et vist varigt/

permanent islæt over sig og skal udtænkes lang tid i 

forvejen, fordi de kreative zoner skal indarbejdes i 

kommuneplaner, for hvilke der umiddelbart gælder 

en lang hørings- og tilblivelsesproces. 

Retskilder: 

• Planloven (bekendtgørelse nr. 1529 af den 23. 

november 2015 af lov om planlægning). 

• Lovforslag til lov om ændring af lov om 

planlægning (modernisering af planloven - 

bedre rammer for kommuner, borgere og 

virksomheder i hele landet) (lovforslag nr. 121 af 

den 25. januar 2017).   

• Betænkning over forslag til lov om ændring af 

lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

• Lov om ændring af lov om planlægning, lov om 

naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i 

miljøoplysninger (lov nr. 668 af den 8. juni 2017). 

• Erhvervsministerens besvarelse af spørgsmål 89, 

90 og 91 ad L 121, stillet af udvalget den 20. april 

2017. 

• Naturklagenævnets afgørelse af den 23. august 

2001, j.nr. 97-33-200-0562. 

• Naturklagenævnets afgørelse af den 27. maj 

2004, j.nr. 03-33/250-0062. 

• Københavns Kommunes notat af den 19. marts 

2014 - Evaluering af de kreative zoner 2014. 

• Vejledning om lokalplanlægning, udgift eller 

andre omkostninger for det offentlige ved 

dispensationens udløb.
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Kommunal-
fuldmagten
K o m m u n a l f u l d m a g t s r e g l e r n e e r u s k r ev n e 

kommunalretlige grundsætninger om kommuners 

opgavevaretagelse, som giver mulighed for, at 

kommuner kan varetage opgaver/foretage visse 

dispositioner af økonomisk karakter, som ikke er 

hjemlet i den skrevne lovgivning. 

Hvis et forhold er reguleret i den skrevne lovgivning, 

viger de uskrevne kommunalfuldmagtsregler dog for 

den skrevne lovgivning. 

Overholdelsen af de uskrevne kommunalfuld-

magtsregler påses af det kommunale tilsyn 

(Ankestyrelsen med Økonomi- og Indenrigs-

ministeriet som øverste tilsynsmyndighed).

Gennemgangen af kommunalfuldmagtsreglerne er i 

denne fremstilling afgrænset til alene at vedrøre 

kommunernes adgang til at udleje og stille 

kommunale lokaler/arealer til rådighed for private 

(herunder bl.a. foreninger), idet dette spørgsmål 

vurderes særlig relevant i forbindelse med 

igangsætning af midlertidige byudviklingsaktiviteter i 

kommunerne.  

Mulighed for at stille lokaler vederlagsfrit til 

rådighed 

Det antages i de kommunale tilsynsmyndigheders 

praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune 

har en almindelig adgang til at forsyne sig selv, 

hvorfor en kommune dermed også kan opføre og eje 

bygninger, som skal anvendes til varetagelse af 

kommunens opgaver. 

Det betyder, at en kommune dermed også kan stille 

kommunale lokaler til rådighed for lokale foreninger 

til varetagelse af kommunale opgaver, som er 100 % 

kommunale, så som fx opgaver med et kulturelt eller 

sportsligt formål e. lign.  

Kommunen kan i den forbindelse vælge at stille 

lokalerne vederlagsfrit til rådighed eller kræve et 

beløb, der højst må svare til kommunens samlede 

omkostninger ved lokaleudlånet.  

Hvis foreningen varetager både kommunale og ikke-

kommunale opgaver, skal den kommunale støtte 

øremærkes ti l den kommunale opgave. En 

kommune kan ikke yde anlægsstøtte (fx i form af 

udlån af lokaler) til en forening, der varetager både 

kommunale og ikke-kommunale opgaver. Det 

skyldes, at anlægsstøtten ikke kan øremærkes til 

alene at blive anvendt ti l den kommunale 

opgavevaretagelse. Dette gælder uanset, om 

opgaven varetages på midlertidigt eller permanent 

basis.  

Det kan følge af den skrevne lovgivning, at en opgave 

er kommunal. En kommune kan, medmindre andet 
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følger af den skrevne lovgivning, lovligt yde støtte til 

en forening mv., der varetager en opgave, som efter 

den skrevne lovgivning er kommunal. 

Hvis spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om en 

kommunal opgave, ikke er udtømmende reguleret i 

den skrevne lovgivning, kan der efter en konkret 

vurdering være hjemmel hertil i kommunal-

fuldmagtsreglerne. Efter kommunalfuldmagts-

reglerne er det fx en kommunal opgave at yde støtte 

til idrætsforeninger og kulturelle institutioner. 

Endvidere vil der kunne ydes støtte til foreninger mv., 

som varetager andre opgaver, der understøtter 

borgernes muligheder for fritidsaktiviteter, herunder 

frilufts- og naturaktiviteter, eller aktiviteter med 

henblik på generelt at fremme turisme. 

Konkret betyder det, at kommunerne fx kan stille 

lokaler vederlagsfrit til rådighed for museer, teatre, 

g a l l e r i e r , ko n ce r t s a l e mv . D e r u d ove r ka n 

kommunerne stille lokaler til rådighed til brug for 

sports- og fritidsaktiviteter samt til kommunale 

institutioner (uddannelsesinstitutioner, skoler, 

ungdomslokaler, daginstitutioner mv.).  

For så vidt angår spørgsmålet om kommunal støtte 

til iværksætterhuse og iværksætterparker henvises til 

det nedenfor anførte vedr. erhvervsfremmeloven.  

Mulighed for udlejning af lokaler 

Efter kommunalfuldmagtsreglerne er det som 

udgangspunkt ikke en kommunal opgave at 

varetage erhvervsvirksomhed, herunder handel, 

håndværk, industri og finansiel virksomhed. Hertil 

hører også udlejning af fast ejendom. 

Kommunernes råderum for generelt at varetage 

opgaver vedrørende fast ejendom er således 

begrænset. 

Den nævnte afgrænsning beror på principielle 

overvejelser om, hvilke opgaver der henhører under 

henholdsvis den private sektor og den offentlige 

sektor. Herudover beror afgrænsningen på hensynet 

til lige konkurrence i erhvervsmarkedet, til at undgå 

indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer 

erhvervslivet, samt hensynet til kommunens 

økonomi. Endvidere er kommunestyret ikke 

opbygget med henblik på at producere og afsætte 

varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod 

med henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for 

et lokalsamfund. Den kommunale opgavevaretagelse 

omfatter opgaver af almennyttig karakter. 

Muligheden for midlertidigt at leje ud (stille 

eksisterende lokaler/arealer til rådighed) til private 

organisationer, som ikke varetager kommunale 

opgaver, foreligger derfor alene i de begrænsede 

situationer, hvor kommunen, for at undgå værdispild, 

kan udnytte en overkapacitet i form af fast ejendom. 

En kommune kan således på markedsvilkår 

(markedsleje) udleje ledige lokaler/arealer til helt eller 

delvist private organisationer, som ikke varetager 

kommunale opgaver, når der er tale om en ejendom, 

som kommunen for en kortere eller længere periode 

ikke selv skal benytte til kommunale formål. 

Det antages dog, at kommunen er forpligtet til at 

afhænde en sådan portefølje af overskydende 

ejendomme, hvis ikke der på længere sigt foreligger 

"en vis mulighed" for, at kommunen på et tidspunkt 

igen skal benytte de pågældende ubenyttede 

ejendomme med henblik på at varetage kommunale 

interesser. En kommune kan med andre ord ikke 

varigt generelt drive erhvervs- og udlejnings-

virksomhed på lige fod med private investorer. 

Mulighed for erhvervelse af ejendomme  

Kommunerne har tilsvarende mulighed for at 

erhverve ejendomme, der skal tjene til opfyldelse af 

kommunernes opgaver, eller som i øvrigt har et 

kommunalt sagligt hensyn.  

Kommunerne kan derfor opkøbe grunde og 

bygninger med henblik på at stille relevante ydelser 

til rådighed for borgerne, fx opførelse af skoler, 

institutioner, museer, gallerier, sportsklubber, 

rekreative områder mv. 

Mere om kommunale støtteformer 

Det kræver som overvejende udgangspunkt 

lovhjemmel at yde støtte til enkeltpersoner eller 

enkeltvirksomheder.  

Kommunerne er desuden forpligtet til at handle 

økonomisk forsvarligt. Enhver forherligelse af 
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tredjemands ejendom vil derfor som udgangspunkt 

ikke være lovlig.  

Kommunal støtte kan dog antage flere former, og 

kommunerne kan derfor i visse tilfælde yde såvel 

økonomisk støtte som støtte i anden form, fx i form 

af naturalier, vederlagsfri brugsret til kommunens 

arealer mv., hvis støtten ydes til formål, som kan anses 

for saglige kommunale.  

Fra administrativ praksis har Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet tidligere fundet, at Skanderborg 

Kommune lovligt kunne yde en ikke-øremærket 

vederlagsfri støtte i form af udlån af kommunale 

arealer til Skanderborg Festival Klub til brug for 

afholdelse af Skanderborg Festival. Ministeriet lagde i 

deres vurdering vægt på, at Skanderborg Festival 

Klub alene varetog opgaver, som kommunen selv 

kunne varetage.  

Tilsvarende har Indenrigsministeriet fundet, at en 

kommune lovligt kunne yde bistand med transport, 

opstilling og nedtagning af borde og bænke til 

private foreningers arrangementer, da der var tale om 

g e n e r e l l e k u l t u r e l l e o g t u r i s t f r e m m e n d e 

arrangementer, og hvor de pågældende foreninger 

ikke havde haft til formål at opnå en økonomisk 

fortjeneste.  

Der skal ikke meget til for at skabe nye udfoldelsesmuligheder i tomme lagerhaller. Her laves der parkour i Polymeren, en 

tidligere gummifabrik. Foto: GivRum
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Erhvervsfremme
loven
De ovenfor omhandlede regler vedrørende 

kommunalfuldmagten omhandler de uskrevne 

regler om kommunalt engagement, som antages at 

have karakter af almindelige retsgrundsætninger. 

Herudover gælder særlige specifikke lovreguleringer, 

som fx erhvervsfremmeloven, som i §§ 12 og 13 særligt 

regulerer kommunernes muligheder for at 

gennemføre og finansiere generelle erhvervs-

serviceaktiviteter og erhvervsudviklingsaktiviteter over 

for en åben kreds af iværksættere og virksomheder 

med henblik på at styrke udviklingen i dansk 

erhvervsliv og sikre en sammenhængende indsats for 

vækst og udvikling i de enkelte regioner.  

Kommunernes adgang til at gennemføre og 

finansiere erhvervsserviceaktiviteter giver kommunerne 

mulighed for, dels at bistå med information og 

vejledning om start, drift og udvikling af en 

virksomhed, dels at afvikle netværksmøder, kurser og 

lignende kollektive arrangementer. Kommunerne 

skal dog ved afvikling af erhvervsserviceaktiviteter 

sikre sig, at disse ikke virker konkurrenceforvridende i 

forhold til den rådgivning og de aktiviteter, som i 

øvrigt tilbydes af private rådgivere og kursus-

udbydere.   

Kommunerne har derudover mulighed for at 

iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter, hvilket 

blandt andet omhandler udviklingsaktiviteter i 

yderområderne samt aktiviteter inden for innovation, 

ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning.  

Da erhvervsudviklingsaktiviteter har til formål at 

støtte udviklingen af det private erhvervsliv, skal 

aktiviteterne kunne benyttes af alle de virksomheder 

i kommunen, som har en potentiel interesse heri. 

Aktiviteten kan dog lovligt målrettes særlige grupper 

af virksomheder, herunder fx lokale vækstsektorer. 

Det afgørende er derfor, at aktiviteten stilles til 

rådighed for alle virksomheder inden for den 

pågældende branche, sektor eller erhverv, og at 

ingen virksomheder, der kan henføres til en sådan 

gruppe, på forhånd er afskåret fra at kunne drage 

nytte af den pågældende aktivitet, eller at aktiviteten 

eksklusivt retter sig mod en enkelt virksomhed.  

Derudover må erhvervsudviklingsaktiviteten ikke virke 

konkurrenceforvridende i forhold til det private 

erhvervsliv. Dette betyder for det første, at 

kommunerne ikke må påføre private leverandører 

konkurrence, når disse allerede i forvejen løser 

bestemte akt iv i teter , og for det andet , at 

kommunerne ikke må begunstige bestemte 

erhvervsvirksomheder.  

I praksis er blandt andet forskerparker, iværksætter-

parker og iværksætterhuse omfattet. Det forudsættes 

herved, at det kommunale engagement ikke er 

konkurrenceforvridende, at iværksætterhuset skal 
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Lækker strandpark midt i byen ved Kammerateriet på Frederiksø i Svendborg Foto: Knud Mortensen

kunne udlejes til flere iværksættere og etableres med 

mulighed for fælles faciliteter og rådgivning, at lejen 

fastsættes på markedsvilkår, og at udlejningen står 

åben for alle. 

Er disse betingelser opfyldt - og er der tale om 

generel og ikke direkte støtte til en enkelt 

virksomhed - kan kommunerne lovligt iværksætte 

erhvervsudviklingsaktiviteter, der har til formål at 

fremme udviklingen i yderområderne.  

Regionerne 

Foruden kommunerne kan også regionerne yde 

støtte ti l aktiviteter ti l fremme af regional 

erhvervsudvikling.  

Regionerne skal i den forbindelse udarbejde en 

regional vækst- og udviklingsstrategi, som skal 

indeholde en redegørelse for den fremtidige 

udvikling for regionen og omhandle de regionale 

vækst- og udviklingsvilkår, blandt andet infrastruktur, 

erhvervsudviklingsindsatsen, inkl. turisme, uddan-

nelses- og beskæftigelsesindsatsen, udviklingen i 

byerne og i yderområderne, natur- og miljø, herunder 

rekreative formål og kultur mv. 

Efter § 9 i erhvervsfremmeloven kan Regionsrådet 

herefter i en region efter indstilling fra et regionalt 

vækstforum medfinansiere aktiviteter til fremme af 

regional erhver vsudvik l ing - b landt andet 

udviklingsaktiviteter i yderområderne. Dette fordrer 

dog, at udviklingsaktiviteterne iværksættes i regi af 

selvstændige juridiske enheder. 

Da støtten ydes efter indstilling fra et regionalt 

vækstfora, bør der således rettes henvendelse til de 

regionale vækstfora, hvis der ønskes regional støtte til 

en bestemt indsats i yderområderne inden for 

regionen. 

Retskilder:  

• Erhvervsfremmeloven (lovbekendtgørelse nr. 820 

af den 28. juni 2016 om erhvervsfremme og 

regional udvikling).
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Byggeloven mv.
Et af byggelovens formål er bl.a. at sikre, at 

bebyggelse udføres, indrettes og bruges på en 

måde, således at bebyggelsen frembyder 

tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds- og 

sundhedsmæssig henseende. Herudover har 

byggeloven endvidere til formål at tilgodese, at der 

er en tilstrækkelig og tilfredsstillelse bygnings-

mæssig og arkitektonisk kvalitet, og at sikre, at der 

er en handicaptilgængelig indretning mv.  

Bygningsreglementet (BR18) supplerer byggeloven, 

og indeholder en lang række specifikke krav til 

byggeriets udførelse med henblik på at opfylde 

byggelovens formål.   

Da midlert idighed i form af midlert idig 

anvendelsen af bygninger ikke eksisterer som 

begreb i hverken byggeloven eller bygnings-

reglementet, skal bygninger, som anvendes 

midlertidigt, i udgangspunktet opfylde de samme 

regler som permanente bygninger. Dette kan 

medføre udfordringer i forhold til opfyldelsen af de 

konkrete formål og krav, der stilles efter byggeloven 

og bygningsreglementet, herunder særligt i 

forhold til brand, sikkerhed og sundhed. Disse krav 

udgør derfor i visse henseender væsentlige 

hindringer for midlertidige byudviklingsprojekter, 

da de påkrævede investeringer i bygninger, med 

henblik på opfyldelse af byggelovens og 

bygningsreglementets krav, bliver for omkostnings-

tunge set i forhold til, at bygningen kun skal 

anvendes for en kortere (midlertidig) periode.  

Anvendelsen  

Byggeloven og bygningsreglementets regler finder 

bl.a. anvendelse ved nybyggeri, ved væsentlige 

ombygninger og ved væsentlige anvendelses-

ændringer i bebyggelsen, herunder fx ved 

nedrivning.  

Byggeloven og bygningsreglementet vil derfor i 

mange tilfælde også få betydning ved etablering af 

midlertidige byudviklingsaktiviteter, hvor der 

forudsættes en midlertidig anvendelse af 

bygninger/bebyggelse af den ene eller anden 

karakter.  

Nedenfor er oplistet en række af de forhold og 

bestemmelser, som i hvert fald bør overvejes i 

relation til en midlertidig anvendelse af bygninger/

bebyggelser mv.:  

•Krav til brandsikring mv. 
•Krav til tekniske installationer mv. 
•Krav t i l bygningens højde, konstruktion, 

indretning og materialevalg 
•Krav om indretning af handicaptoiletter 
•Krav om etablering af handicapparkeringspladser  
•Niveaufri adgang til bygningen 
•Særlige krav til transportable konstruktioner 

Det bemærkes, at der ikke er tale om en 

udtømmende oplistning, og at der derfor i alle 

tilfælde bør foretages en konkret vurderingen af 

den midlertidige aktivitet, som bygningen ønskes 

anvendt til.  I den forbindelse bemærkes tillige, at 

der kan være særlige situationer, som giver 

mulighed for dispensation mv.  

Nærmere om transportable konstruktioner  

Selvom byggeloven og bygningsreglementet ikke 

indeholder lempeligere krav til bygninger/

bebyggelse mv., som alene skal anvendes 

midlertidigt, indeholder bygningsreglementet dog 

en række særlige krav til de såkaldte ”transportable 

konstruktioner”.  

Etableringen af transportable konstruktioner kan 

derfor være værd at overveje i forbindelse med 

gennemførelsen af midlertidige byudviklings-
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projekter. Nærværende afsnit tager derfor sigte på at 

give en kort introduktion til disse regler.  

For transportable konstruktioner, herunder telte, 

tribuner, scener, messestande mv., er der ved 

bekendtgørelse om certificeringsordning for 

transportable telte og konstruktioner givet mulighed 

for, at disse konstruktioner kan opstilles uden 

byggetilladelse, hvis konstruktionen er certificeret.   

Certificeringsordningen medfører, at en transportabel 

konstruktion kan opsættes et ubegrænset antal 

gange inden for certificeringsperioden, således at der 

ikke skal indhentes byggetilladelse hver gang den 

transportable konstruktion opstilles. 

Certificeringsordningen får derimod ikke betydning 

for de byggetekniske krav, da også certificering af en 

transportabel konstruktion kræver, at konstruktionen 

lever op til bygningsreglementets krav. Det 

bemærkes dog, at det kun er kravene t i l 

konstruktions- og brandforhold, adgangsforhold 

samt værn, som skal være opfyldt.  

Certificeringsordningen medfører endvidere, at den 

transportable konstruktion maksimalt må være 

opstillet 6 uger på samme sted. Overskrides denne 

grænse, betragtes konstruktionen som permanent, 

og der skal i så fald ansøges om byggetilladelse hos 

kommunen.  

Det vurderes, at certificeringsordningen vil lette 

sagsbehandlingen og omkostningerne.    

Imidlertid skal man dog være opmærksom på, at det 

kun er ejeren af den transportable konstruktion, som 

kan ansøge om certificering. Lejere og lånere af 

transportable konstruktioner, som ikke er certificeret, 

skal derfor indhente byggetilladelse fra kommunen.  

Retskilder: 

• Byggeloven (lovbekendtgørelse nr. 1178 af den 23. 

september 2016, Byggeloven). 

• Bygningsreglementet 2018 (BR18) (bekendt-

gørelse nr. 1615 af den 13. december 2017).  

• Bekendtgørelse om certificeringsordning for 

transportable telte og konstruktioner (bekendt-

gørelse nr. 880 af den 3. juli 2014).  

• Vejledning om opstilling af transportable telte og 

konstruktioner, herunder tribuner, scener, 

messestande, portaler, tårne mm. og indretning 

af salgsarealer og midlertidige campingpladser, 

Center for byggeri, juli 2016. 

• Vejledning til kommunerne om byggesags-

behandling af tilgængelighedsbestemmelser, 

marts 2008. 
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appendiks 1
1. Hvilken kommune arbejder du i? 

2. Hvad er din mailadresse? (Vi vil meget gerne have 

mulighed for at stille opfølgende spørgsmål, hvis det 

bliver relevant) 

3. Arbejder I med midlertidighed i jeres kommune? 

• Ja vi har tidligere eller arbejder pt. med 

midlertidighed 64,81%

• Nej, men vi ønsker at arbejde med midlertidighed i 

fremtiden 27,78%

• Nej, det har ingen interesse 3,7%

• Ved ikke 3,70%

• Andet (kommentarfelt) 

4. Hvor mange midlertidige initiativer og tiltag vil 

du vurdere at i har arbejdet med i kommunen? 

• Som nævnt har vi ikke arbejdet med 

midlertidighed 34% 

• 1 12%

• 2-4 22% 

• 5-10 24%

• >10 8%

Side 2: Beskriv gerne jeres erfaring ud for hvert punkt 

Du skal nu udvælge et midlertidigt initiativ, som du 

vurderer som det mest succesfulde i jeres 

kommune. Dette tiltag vil danne baggrund for 

resten af spørgeskemaet. 

Hvis du har mod på det må du meget gerne 

udfylde spørgeskemaet flere gange, ét for hvert 

tiltag. Jo flere erfaringer, des bedre værktøjer kan vi 

formidle videre til andre der måtte ønske at arbejde 

med midlertidighed... 

5. I hvilken by var/er det midlertidige tiltag? 

6. Hvor mange indbyggere har byen? 

• 0-3000 10%

• 3000-5000 3,33%

• 5000-10.000 20%

• 10.000-50.000 56,67% 

• 50.000-100.000 3,33%

• >100.000 6,67%

• Andet (angiv venligst) 

7. Har det midlertidige tiltag et navn eller en 

adresse? 

• ja (skriv gerne navnet og eller adressen i 

kommentarfeltet) 89,29%

• nej 10,71%

• Andet (noter gerne hvis der kan findes oplysninger 

om tiltaget på nettet i form af billeder fx på 

Facebook mm.) 

8. Hvad var omdrejningspunktet for det 

midlertidige tiltag? 

• en butik 10% 

• en tom byggegrund 13,33% 

• en bolig 0%

• en fabrik 10%

• en park 0%

• et andet rekreativt område 10%

• en vej 0%

• en parkeringsplads 0%

• et havneområde 6,67%

• Andet (beskriv gerne stedet der lå til grund for det 

midlertidige tiltag) 

�90

(spørgsmål fra analyse)



9. Hvor lang tid varede det midlertidige tiltag? (evt. 

Hvor lang tid er det tiltænkt at vare?) 

• 1 dag 0%

• 1 uge 4%

• 1 måned 0%

• 1 måned - halvt år 20%

• Halvt år - 1 år 0%

• 1år 8%

• 2 år 24%

• 3 år 20%

• > 3 år 24%

• Andet (beskriv gerne om der er en forskel på det 

planlagte tidsrum og det reelle) 

10. Hvad var formålet med det midlertidige tiltag? 

• mere lokal indflydelse, demokrati, initiativ, 

engagement 62,96%

• økonomisk gevinst 3,7%

• sjovt eksperiment 22,22%

• æstetisk (fx pynte mens byggeri er i gang) 25,93%

• mulighed for at tilføre ny funktion til stedet (kun 

midlertidigt) 66,67%

• mulighed for at afprøve mulig permanent funktion 

66,67%

• Andet (angiv venligst) 

11. Hvem tog initiativ til arbejdet med 

midlertidighed? 

• borgere 25%

• politikere 21,43% 

• embedsværk 85,71%

• privat developer 3,57%

• privat grundejer 3,57%

• Andet (angiv venligst) 

12. Hvordan var det midlertidige initiativ 

finansieret? 

• deltagerbetalt 3,85% 

• støtte fra lokale virksomheder 3,85% 

• kommunestøtte 100% 

• Andet (angiv venligst) 

13. Hvor meget økonomi var der afsat til det 

midlertidige tiltag fra kommunen? 

• 0-10.000kr 12,5% 

• 10.000-50.000kr 8,33% 

• 50.000-100.000kr 20,83% 

• 100.000-500.000kr 41,67% 

• 500.000-1.000.000kr 4,17% 

• >1.000.000kr 12,5% 

• Andet (evt. flere bidragsydere, lokale virksomheder 

mm. ) 

14. Hvilke samarbejdspartnere var med i det 

midlertidige initiativ? 

• kommune 92,86% 

• borgere 78,57% 

• private virksomheder 46,43% 

• grundejer 7,14% 

• privat developer 21,43% 

• ekstern konsulent 21,43% 

• folkeskole 17,86% 

• gymnasium 7,14% 

• anden uddannelse 21,43% 

• Andet (angiv venligst) 

15. Hvor mange borgere var involveret i det 

midlertidige tiltag? 

• 0-10 29,63% 

• 10-20 7,41% 

• 20-50 14,81% 

• 50-100 7,41% 

• 100-500 25,93% 

• 500-1000 3,7% 

• >1000 11,11% 

16. Hvor stor afsmitning har der været, fra det 

midlertidige tiltag til den permanente byudvikling? 

• ingen 15% 

• lille 20% 

• stor 45% 

• fuldstændig videreførelse af det midlertidige 

initiativ 10% 

• det midlertidige tiltag er videreført et andet sted 

10% 

• Andet (angiv venligst) 

17. Hvordan bruges erfaringer med midlertidige 

tiltag i den fremadrettede byudvikling? 

• slet ikke 3,85% 

• erfaringerne bruges internt til at planlægge bedre 

byudviklingsprocesser i fremtiden 76,92% 
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• til at skabe tættere samarbejde mellem lokale 

drivkræfter og kommunen 69,23%

• Andet (angiv venligst) 

18. Hvad er det mest positive der er kommet ud af 

det midlertidige initiativ? 

• større afklaring omkring den permanente 

byudvikling 42,31% 

• flere borgere engageret i byen/byudviklingen 

80,77% 

• stigning i økonomisk vækst 7,69% 

• nye fællesskaber i byen 65,83% 

• nye funktioner i byen 65,38% 

• en mere levende by med færre tomme huse/

butikker 34,62% 

• Andet (angiv venligst) 

19. Hvilke udfordringer har der været i arbejde med 

midlertidighed? 

• kontakt og kommunikation med borgere 54,17% 

• uklarhed om love og regler vedr. midlertidighed 

70,83% 

• manglende inspiration til det midlertidige tiltag 

16,67% 

• finansiering 50,00% 

• Andet (kan I forestille jer mulige tiltag fra 

Boligstyrelsen, der kunne have hjulpet?) 

20. Hvordan blev I inspireret til at arbejde med 

midlertidighed? 

• anden case 52,17% 

• konference 4,35% 

• personlige erfaringer 43,48% 

• andet (angiv venligst) 

21. Kunne I forestille jer at arbejde med 

midlertidighed igen? 

• ja 100% 

• nej 0% 

• Andet (angiv venligst) 

Side 3: Hvis du har svaret Nej til spørgsmålet om 

hvor vidt i har arbejdet med midlertidighed i jeres 

kommune. 

22. Kender du til midlertidighed 

som byudviklingsstrategi? 

• ja 89,74% 

• Nej 7,69% 

• ved ikke 2,56% 

• Andet (angiv venligst) 

23. Kunne du/I godt tænke jer mere viden om 

midlertidighed som byudviklingsstrategi? 

• ja 83,33% 

• nej 14,29% 

• ved ikke 14,29% 

• Andet (angiv venligst) 

Side 4: Midlertidighed i fremtiden! 

For at skabe det bedste afsæt for at kunne arbejde 

med midlertidighed i fremtiden, vil der blive afholdt 

et netværksmøde for alle med interesse for 

midlertidighed eller har egne erfaringer omkring 

feltet. Her vil der blive delt erfaringer og viden 

omkring regler og love på området ved 

advokatfirmaet Bech-Bruun.  

Derudover vil der blive oprettet en hjemmeside der 

vil fungere som vidensbank og netværksforum, hvor 

alle med interesse for feltet kan komme i kontakt 

med hinanden og hjælpe med at svare på 

spørgsmål mm. 

24. Kunne du og evt. andre fra jeres kommune være 

interesseret i at deltage i et netværksmøde, hvor vi 

præsenterer de begrænsninger og muligheder, der 

er ved at arbejde med midlertidighed? Mødet 

afholdes d.21 september (mødested offentliggøres 

sammen med invitation) 

• ja 81,63% 

• nej 8,16% 

• ved ikke 10,20% 

• Andet (angiv venligst) 

25. Bliv skrevet op på mailliste til at modtage en 

invitation til netværksmødet. 

Navn 

Kommune 

E-mail-adresse 

Telefonnummer 
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26. Kunne I være interesseret i at bruge en 

hjemmeside, der forklarer love og regler i forhold 

til midlertidige anvendelser og fungerer som 

netværk og videndelingsplatform med andre der 

arbejder med feltet? 

• ja 86,67% 

• nej 13,33% 

• Andet (kom gerne med idéer mm. til hvordan en 

platform kunne være bedst for jer) 

27. Kunne i være interesseret i at bidrage med jeres 

egne erfaringer og evt beskrive jeres egne 

projekter i et sådant online netværk? 

• ja 63,89% 

• nej 36,11% 

• Andet (angiv venligst) 

28. Kunne I tænke jer at lægge hus til et 

netværksmøde d. 21 september og fremvise jeres 

arbejde og resultater? 

• ja (I vil blive ringet op omkring det praktiske…) 

24,44% 

• nej 75,56% 

• Andet (angiv venligst)

�93


