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Status
Situation er meget forskellig 

Vækstområder og stagnationsområder:

• 10.000 (billige?) boliger for lidt i vækstområder?

• Mindst 10.000 dårlige boliger for meget i 
stagnationsområder?

















Vækstområder
• …everything goes
• Underskud af boliger 

(enfamiliehuse og lejeboliger)
• Velfærdstab uden key workers
• Fortsat opsplitning
• Stadig boliger der ikke fornyes 

på markedsvilkår
• Vækst der truer miljø og grundvand 











Stagnationsområder
• Overskud af boliger 
• Forfaldne boliger, der ikke fornyes på markedsvilkår 
• Boligsociale problemer
• Underskud af gode lejeboliger 
• Pendlingsopland til vækstområderne

- højt transportforbrug –bæredygtigt? 
Pres herligheder

• Turismen – fritidssamfund
• Uvidenhed, falske forventninger og klynk



Udfordringer
• "Uplanlagt" boligbyggeri 

(usammenhængende, kortsigtet, hurtigt / tilfældigt og i lav kvalitet, spredt) 

• Lokalpolitisk ønsketænkning vedr. potentielle tilflyttere

• Behov for planer, fornyelser og investeringer 

• Behov for helhedsbetragtninger og samlede løsninger 



Risici
Vækstområder
• At overse de faktiske behov 
• Tab af helheden, sammenhæng og sikring af kvalitet 
• Eksklusion frem for inklusion og demokratisk underskud

Stagnationsområder
• Skuffede tilflyttere ikke alle landsbyerne lever op til 

drømmen
• Svag modtagelse af nye tilflyttere
• Kultur konflikter 



Behov for boligplanlægning
• Hvem vil flytte til, hvad kræver de og hvad trækker de af 

offentlig service

• Prioritering – nybyggeri, bevaring og nedrivning – fremme 
af investeringssikkerhed

• Kvaliteter vi vil være kendte for og processer vi starter

• Arbejdsdeling lokalt og mellem vækst og 
stagnationsområder



Begrundet optimisme 1

Boligtemaet aktualiseret i de nye kommuner 
(kommuneplanstrategier)
Kortlægning

• Afklaring af nye "byroller" – funktion og kvalitet
• Formulering af udviklingsplaner – prioritering af indsats
• Investeringssikkerhed



Begrundet optimisme 2
Eksempler på udvikling af værktøjer: 

• Befolkningssammensætning, -prognose
• Målgruppedefinitioner baseret på livsformer
• Øje for differentiering i kvaliteter, identiteter 

(mangfoldighed)
• Effektfuld byomdannelse 
• Positive erfaringer med fysisk og social opgradering
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