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Områdefornyelsen i de fire byer har vist sig at 
være et redskab, der kan virke som løftestang 
til forbedring og forskønnelse af byernes fysiske 
rammer. Den kan samtidig være netværksdan-
nende og projektudviklende. Uanset bystørrelse 
er udgangspunktet ofte det samme: nedslidte og 
funktionstømte bymidter; trafikale og infrastruk-
turelle problemer; manglende mødesteder for alle 
aldersgrupper og ofte et spirende netværk blandt 
lokale aktører, som gerne vil udvikle og forbedre 
forholdene.
Projektets resultat bliver en slags kogebog, der 
viser veje og muligheder for den store gruppe 

DYNAMO       DYNAMIK
i små og mindre byer

Områdefornyelsen i små og mindre byer 
byder på rig variation i samarbejdet mel-
lem kommuner og lokale aktører. Områ-
defornyelse bliver ofte en dynamo, hvor 
både kommunale og lokale aktører vok-
ser med opgaven – og opgaven vokser 
med.

Af Susanne Aagaard og Tenna Tychsen

Problemkomplekset ligner hinanden 
I den globaliserede verden er de små og mindre 
byer under tiltagende pres, og byernes overle-
velse og videre udvikling afhænger bl.a. af loka-le 
aktørers evne og vilje til at indgå brede samarbej-
der for at opretholde og udvikle lokalsamfundet. 
Bl.a. på den baggrund støtter Ministeriet for by, 
bolig og landdistrikter projektet ”Medskabelse i 
lokal udvikling”, der på baggrund af Felsted, Has-
le, Karby og Kværndrups gode erfarin-ger med 
områdefornyelsen anviser muligheder og veje til 
forbedring af byernes fysiske, funktionelle, arki-
tektoniske og socioøkonomiske for-hold.  

Havnebadet i Hasle er blot én af de nye funktioner i havnen. 
Foto: AAbyfornyelse
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store og udfordrende opgave. Når Ministeriet for 
by, bolig og landdistrikter har godkendt kommu-
nens reservationsansøgning, har parterne ca. et 
år til at udarbejde køreplanen for områdefornyel-
sen. Det er forskelligt, hvordan pro-cessen gribes 
an, og kan f.eks. afhænge af, om der forud for 
programmet allerede er etableret et lokalt sam-
arbejde. 

Står programmet på ryggen af et forudgående 
godt samarbejde mellem kommune og lokale ak-
tører, er relationer og tillid mellem parterne ofte 
etableret, også selvom kommunerne i mange til-
fælde vælger at lægge projekt- og procesledelse 
i hænderne på eksterne konsulenter. 

Valg af konsulent som projekt- eller procesleder i 
programfasen sker både ud fra et udvidet ressour-
cebehov og behov for supplerende kompe-tencer 
i procesledelse og aktørinddragelse. Kommunale 
aktører udtrykker ønske om større fokus på betyd-
ningen af den ændrede rolle og det øgede kom-
munale ressourceforbrug, når proceselementet 
vokser gennem forløbet. Nøglepersoner har ud-
talt, at samarbejdet med professio-nelle aktører 
inden for området giver både kommunale og loka-
le aktører en større sikkerhed for, at deres ønsker 
får den rigtige håndtering i samarbejdet, og at 
hele områdefornyelsen kommer sikkert igennem 
processen.

Uanset organisatorisk sammensætning fra kom-
munens side peger både kommunale medarbej-
dere og lokale aktører i gode lokale processer på, 
at afgørende faktorer i programfasen bl.a. er:

 
Selvom nogle kommuner har opnået erfaring med 
områdefornyelse, fortæller kommunale aktører, 
at processen er ny hver gang, f.eks. nye dynamik-
ker i organiseringen, i samarbejdet, i prioriterin-
gerne og i gennemførelsen. Eller det kan ske at 
forudsætningerne ændres fundamen-talt - f.eks. 
at skolen og/eller biblioteket flytter, købmanden 
lukker, færgeforbindelsen nedlægges eller lign. 
Udskiftninger af kommunale eller lokale nøgle-
aktører undervejs kan også nemt forekomme i 
et langt forløb og betyder ikke sjældent, at der 
skal bruges tid på fornyet dialog og forventnings-
afstemning omkring mål og resultater.  Samtidig 
er områdefornyelsen en ny og omfattende opgave 
for forvaltningerne, der ikke nødvendigvis tilføres 
flere ressourcer til opgaven. I og med at proces-
sen er lang, vil der i enhver område-fornyelse op-
stå uforudseelige problemer, som man må hånd-
tere i samarbejde og forsøge at optimere og finde 
nye løsninger. 

Ingredienser i den gode start 
Programmet for områdefornyelse er den første 

af lokale aktører, der medvirker til mindre byers 
fortsatte udvikling og forskønnelse.  Indtil nu viser 
erfaringerne, at med en god start og en rummelig 
proces kan man med områdefornyelsens relativt 
få midler gennemføre gode projekter. Den rette 
proces og politiske bevågenhed kan knopskyde 
og multiplicere områdefornyelsens investering 
mange gange og samtidig forøge byens socioøko-
nomiske kapital, der bl.a. tilfører viden, initiativ, 
læring og økonomi til byens net-værk.

Dynamik og kompleksitet - et vilkår 
Når kommune og lokalsamfund kaster sig ud i 
områdefornyelsen, viser der sig altid overraskel-
ser. Øverst på listen står tidsperspektivet og res-
sourceforbruget.  Typisk arbejder kommunen og 
lokalsamfundet tæt sammen i fem - syv år om at 
få små og store indsatser til at gå op i den højere 
enhed. Fortællingen fra lokale kontaktpersoner 
er enslydende. Forståelse for modning af indsat-
serne står først klart, når resultaterne er synlige. 
Først dér oplever aktørerne, at investering i tid, 
møder og knaster har været det hele værd.

Den nye bypark i Kværndrup, hvor søen er blevet et ander-
ledes og mere tilgængeligt aktiv. Foto: AAbyfornyelse
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Damms Gård i Felsted symboliserer lokal kulturarv, lokalt 
samarbejde og vilje og evne til at skabe nyt liv og aktivitet i 
byen. Foto: Aabenraa Kommune

•	 At organisationen er klar og at de involvere 
parters mandat er tydeligt

•	 At vante forestillinger bliver vendt og giver 
fælles nyt blik på byen

•	 At alle føler sig hørt
•	 At nye projekter udformes med baggrund i 

konkrete, lokale behov
•	 At økonomien forekommer overkommelig/

realistisk i forhold til projekternes omfang

Lokale ildsjæle trækker i arbejdstøjet 
I mindre og små byer sker samarbejdet om byfor-
nyelsesprogrammet som regel med parter, der al-
lerede er organiserede i lokalråd, bylaug eller bor-
gergrupper.  Det er aktører, som tager ansvar for 
fællesskabet, og som har blik for, at byen selv må 
føre an i kampen for byens frem-tid. Ikke sjældent 
omfatter lokale repræsentanter både tidligere og 
nuværende politikere. 
Udgangspunktet for udviklingen i de mindre og 
små byer er stedbundende værdier og potentia-
ler. Byerne kan være fysisk og demografisk nød-
lidende, men mentalt viser der sig ofte overskud 
i form af stærke fælleskaber, stærkt forankret 
foreningsliv, lokalråd el. lign. 

Udfordringen for de lokale aktører er at finde det 
nye fælles blik på deres by. Tilpas ”forstyrrelse” 
og inspiration efterlyses i samarbejdet med kom-
mune og fagpersoner. Byens potentialer skal ses 
med nye øjne, for at byens borgere, forenings- og 
erhvervsliv i fællesskab kan sætte nye mål. Sam-
arbejdet skal resultere i et robust program, der 
både peger på de konkrete projekter, og som er 

som fremtidige brugere. Fokus på løbende dialog, 
god information og presseomtale - fortælling af 
den gode historie - er nogle af de mid-ler der 
medvirker til at også skeptikere inkluderes og en-
der med at tage resultaterne til sig.  

Lokal merværdi og læring 
Via den gode proces skabes der tid, rum og øko-
nomi til at gennemføre anlægsopgaverne og 
overblik, vilje, ressourcer og innovativ tænkning 
til at få projekterne til at knopskyde.
Et eksempel er Damms Gård, det nye medbor-
gerhus i Felsted, som er indrettet i det tidligere 
gæstgiveri centralt i byen. Her har man med en 
områdefornyelsesudgift på 5,2 mio. kr. opnået 
en ekstern medfinansiering på 4,1 mio. kr. Hårdt 
presset på økonomien og funktionerne i det nye 
medborgerhus har de lokale aktører sammen med 
Aabenraa Kommune udviklet en ny type minibibli-
otek. Derved opnås en stabil funktion i bygningen 
og indtægt til husets drift. Tidligere ville man have 
lukket biblioteket. I stedet har man udviklet en ny 

tilstrækkelig fleksibel til at håndtere en proces 
over fem år, hvor der kan vise sig uforudsigelige 
problemer. 

Ildsjæle møder skeptikere 
Centralt i de lokale fortællinger er, at ildsjælene 
møder skeptikere, der har svært ved at se menin-
gen med de store investeringer i områdefor-nyel-
sen. ”Har vi det ikke godt nok som vi har det, eller 
er pengene ikke givet bedre ud til andre ting”. 
En af knasterne i den indledende mobili-sering 
af lokale aktører er, at områdefornyelsesopga-
ven netop er så bred og altfavnende, at det kan 
være svært for lokale borgere at over-skue, hvad 
der egentlig er muligt at realisere i sidste ende. 
Det kan f.eks. være svært at forestille sig, at en 
gammel gård i Felsted kan ende som byens perle, 
bibliotek og kulturcentrum. 

Det lokale engagement vokser som regel i takt 
med, at resultaterne realiseres og bliver synlige. 
I de gode processer overser man ikke skepti-kere 
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og kommunens engagement. Udover de konkrete 
nye investeringer, som processerne resulterer i, 
er det samtidig udtryk for en forøgelse af byens 
sociale kapital og lokale læring. Dermed er bun-
den lagt for udvikling af nye pro-jekter, og den 
positive udviklingsspiral er startet.

Hvem ”drifter” lokalsamfundets 
nye kvaliteter?  
Når områdefornyelsen er færdig, og projekterne 
anlagt, er kommunernes engagement som ud-
gangspunkt færdigt. Byerne har fået forskønnet 
og forbedret de fysiske rammer, og mange gange 
er der yderligere anvendt ekstra bygningsforny-
elsesmidler til renovering, forbedring og/eller 
nedrivninger. Der er foretaget store investeringer 
i nye anlægsopgaver, som kommunerne i deres 
exitstrategi skal sørge for bliver ”driftet” og ved-
ligeholdt.

Driften af de nye anlæg udgør endnu en grund til 
at fokusere på en positiv aktørinddragelse. 
I de mindre og små byer, der arbejder med områ-
defornyelse, er der ikke så meget fokus på socialt 
udsatte, da omfanget af problematikker knyttet 
hertil ikke har samme omfang, som i de større 
byer. Derved er der bedre plads og råderum for 
de ressourcestærke lokale aktører til at udvikle og 
etablere projekter, og som de efterfølgende føler 
et stort ejerskab til. Ejerskabsfølelsen følges ofte 
af en lyst og vilje til at indgå eller varetage om 
ikke hele driften så en del af driften af diverse 
nyanlæg. 

grund i særlige omstændigheder omkring havnen. 
De ca. 16 mio. kr. har finansieret hhv. et nyt hav-
nebad; en ny bystrand; en ny kanal med sænkede 
kajkanter.

Også i Karby på Mors og Kværndrup på Fyn er 
der flere gode eksempler både på netværksska-
belse, lokalt samarbejde, gode projekter og på 
projekternes knopskydning. Alle med baggrund i 
en proces, hvor lokale aktører har indgået i et li-
geværdigt samarbejde med kommunen og vareta-
get opgaver, der supplerer og udvider aktørernes 

biblioteksmodel, som tilgode-ser mindre byer og 
kommunens planlægning. Aabenraa Kommune 
har da også planer om at implementere denne 
biblioteksmodel andre ste-der i kommunen, hvor 
det kan passe ind og tilføre kvalitet og nyt liv.  

Et andet eksempel er havnen i Hasle, hvor man 
med områdefornyelsens ca. 2 mio. til havneak-
tiviteter har forøget midlerne med ca. 5 mio. kr. 
fra eksterne parter. Samtidig har man med gå-på-
mod og uimponerethed opnået et ekstraordinært 
statsligt tilskud på ca. 9 mio. kr., som har bag-

Æblehaven – det nye mødested i Karby. Lokale aktører 
sllår græsset og sørger for, at området er ryddeligt og pænt. 
Foto: AAbyfornyelse
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I Hasle blev der ved områdefornyelsens start udar-
bejdet en partnerskabsaftale mellem Bytinget og 
Bornholms Regionskommune. Bytinget varetager 
den indvendige drift af medborgerhuset og af de 
nye lege- & aktivitetsarealer. Regionskommunen 
varetager den udvendige drift af medborgerhuset 
og sikkerhed på lege/aktivitetsarealerne. Havnen 
er kommunal, og kommunen varetager drift og 
vedligehold af både by-stranden og havnebadet. 
Badeklubben betaler for forbrug i saunabygnin-
gen og sørger om vinteren for renhold af toilet. 
Der arbejdes på en partnerskabsaftale om byens 
involvering i aktiviteter på havneområdet. 

I Felsted varetager Aabenraa Kommune driften 
af Damms Gård, men biblioteket har en gruppe 
frivillige, der hjælper med bogopsætning m.m. 
Der er også stiftet en forening ”Medborgerhuset 
Damms Gård”, som har til formål at drive huset 
som medborgerhus ved udlån af lokaler til for-
skellige aktiviteter.  Foreningen har en driftsaftale 
med kommunen og får et mindre årligt tilskud på 
20.000 kr., der dækker udgifter til for-eningens 
aktiviteter i huset.

Fælles fremtid i mindre og små byer
De aktive lokalråd og borgergrupper i små og min-
dre byer er helt bevidste om, at byens udvikling 
ikke slutter med områdefornyelse. Udvikling og 
overlevelse forudsætter en varig indsats lokalt. 
De aktive borgere er primært fra en generation, 
der har tradition for at tage sig af fælles-skabet 
og de fælles værdier. Yngre generationer synes 

mere at kunne engagere sig i enkelte sager som 
f.eks. maden i børnehaven, skoleluk-ning o.lign. 
Udfordringen i de kommende år bliver bl.a. gene-
rationsskiftet i de lokale råd og borgerforeninger. 

Det er vigtigt for lokalråd og borgergrupper ikke 
at havne på sovepuden. Karby har indgået et bre-
dere lokalt samarbejde med ”de 7 sogne” og har 
udarbejdet en helhedsplan for fremtidigt samar-
bejde om udvikling af superlandsbyen på Vest-
mors. Hasle arbejder bl.a. på at realisere større 
og mindre projekter i omdannelse af havnen. 

Kværndrup og Felsted har endnu ikke afsluttet 
områdefornyelsen. I Kværndrup arbejder man 
bl.a. på at renovere sportshallen, så den frem-
over også kan fungere som socialt mødested for 
alle byens borgere og være et nyt og anderledes 
aktivitets- og forsamlingssted. I Felsted skal by-
ens torv lægges om, så det forskønnes og samti-
dig bliver mere multifunktionelt.

Både før, under of efter en områdefornyelse er 
det er vigtigt at påvise behovet for lokal udvik-
ling. Den lokale presse er i den sammenhæng et 

Faciliteterne i Hasle havn er blevet så attraktive at roklub-
ben fra Rønne har valgt at placere sig i Hasle. Et væsentligt 
aktiv i ”det nye liv” på havnen.  
Foto: Bornholms Regions-kommune
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aktører om at forstå forudsætninger for kommu-
nens engagement, herunder bl.a. investerings- og 
driftsmuligheder. Lykkes det, kan der til gengæld 
komme robuste aftaler i stand mellem parterne 
om både gennemførelse, fremtidig drift og nye 
muligheder. 

Projektet ”Medskabelse i lokal udvikling” er ca. 
halvvejs. Når projektet er færdigt, ligger der en 
let tilgængelig og forståelig opskrift eller vej-
ledning på gennemførelse af en vellykket områ-
defornyelse for de små og mindre byer. Indtil vi-
dere har vi afdækket nogle af ingredienserne i en 
god proces og et godt ligeværdigt samarbejde om 
områdefornyelse:

•	 Der skal være ildsjæle på begge sider af bor-
det – både lokale og kommunale

•	 Projektet skal opleves som fælles projekt af 
kommunale og lokale aktører 

•	 Respekten skal gå begge veje – lokale input 
overfor fagligt overblik og evt. politiske mu-
ligheder

•	 Organisationen skal være entydig, og del-
tagerne skal kende deres roller og mandat, 
herunder også evt. konsulenter

•	 Der skal være tid til dialog og forventnings-
afstemning, når indsatser skal udvikles og 
prioriteres og evt. knaster håndteres

•	 God kontakt til pressen forøger interessen 
for projektet

•	 Områdefornyelsens økonomiske muligheder 
forøger aktørernes interesse for projekterne

Om forfatterne:
Susanne Aagaard, byplanarkitekt maa, AAByfor-
nyelse og Tenna Tychsen, byplanarkitekt maa, 
Promonitor Byudvikling

godt redskab. Med den rette vinkel er byudvikling 
og områdefornyelsen godt stof, og med en god 
kontakt og dialog til den lokale presse og de elek-
troniske medier er der et eller flere offentligt fora, 
hvor alle kan informeres om områdefornyelsens 
forskellige tiltag og aktiviteter. Der-ved holdes 
sagen varm, og aktørerne kan fortælle om lokale 
resultater, samtidig med at byerne forbedrer de-
res attraktion og potentialer for ny bosætning og 
udvikling.  

”Noget for noget” 
Kommunerepræsentanterne udtrykker, at de ger-
ne samarbejder med byer, der vil og kan mobilise-
re enighed og visioner for fremtiden, og som tager 
ansvar for resultater og fremtidig drift. Samtidig 
udtrykker lokale aktører, at de også gerne påtager 
sig ansvar for udvikling og drift af de anlæg og 
lokaler, som lokalsamfundet nyder gavn af. 
Sædvanligvis er der ikke taget stilling til driften af 
diverse nye anlæg fra start. Det kan betyde, at der 
skal søges ekstra bevillinger til drift af de nye an-
læg, f.eks. grønne områder, borgerhus eller andet, 
som kommer bag på politikerne. Det kan skabe 

knaster i processen. Ofte beror afta-ler om drift 
på forhandlinger mellem lokale og kommunen un-
dervejs. F.eks. en aftale om at borgerne afholder 
udvendig drift omkring et med-borgerhus, mens 
kommunen tager sig af indvendig drift. 

KONKLUSION
Områdefornyelsen i mindre og små byer kan un-
derstøtte et strategisk sigte i den lokale udvikling, 
fordi den tilgodeser helhedssyn fysisk, social og 
kultu-relt. Netop derfor stiller den også store krav 
til processen og de aktører som involveres. Om-
rådefornyelsen opleves af både kommunale og 
lokale aktører som en stor, ambitiøs og kompleks 
opgave. Den stiller særlige krav til kommunens 
projektledelse. Opgaven ligger uden for en nor-
mal myndigheds- og planlæggerrolle, idet fokus 
nu også omfatter samarbejde med lokale aktører 
om langsigtet udvikling og kobling mellem men-
neskelige ressourcer og areal- og bygningsres-
sourcer. Det handler bl.a. for kommune og til-
knyttede fagpersoner om at kunne leve sig ind i 
de lokale dynamikker via dialog, samarbejde og 
information. Ligeledes handler det for de lokale 


