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Midtvejskonference den 15. juni kl. 9-12
KL 09.00 Velkomst v. kontorchef og formand for Partnerskab for levende bymidter Sara Paarup

KL 09.10 Om Partnerskab for levende bymidter, v. kontorchef og formand for partnerskabet Sara Paarup

KL 09.25 Case film – Præstø

KL 09.30 Oplæg v. Borgmester i Rebild Kommune og formand for KL's Kultur- Erhverv- og Planudvalg Leon Sebbelin Politisk blik på den brændende 

platform

KL 09.45 Pause og voxpops med bymidteaktører

KL 09.50 Oplæg v. Björn Bergman, Svenske Stadskärnor Inspiration fra Sverige – om sammenslutningen af svenske bymidtesamarbejder

KL 10.20 Case film – Hillerød

KL 10.25 Oplæg v. Christian Acherman, Urland – Status på de danske handelsbyer før, under og efter Coronakrisen

KL 10.55 Pause og voxpops med bymidteaktører

KL 11.00 Paneldebat og spørgsmål fra konferencedeltagerne – Hvad kan lokale aktører gøre for at understøtte de danske bymidter?

Borgmester i Rebild Kommune og udvalgsformand for KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, Leon Sebbelin, Købmand René Poulsen, Meny i Rønde, 

Kulturchef Peter Michael Nielsen, Assens Kommune, Erhvervs- og Citychef André Andersen, ’Vores Nykøbing’ – Nykøbing Falster, 

Direktør Sigmund Lubanski, Bolig- og Planstyrelsen (ordstyrer)

KL 11.55 Afslutning v. Sigmund Lubanski



Baggrund for partnerskabet

Bymidterne er udfordrede

• Ændrede handelspræferencer

• Antallet af butikker er faldet løbende siden 1970’erne

• E-handlen overtager omsætning fra fysiske butikker, især på udvalgsvarer

Centralisering af offentlige funktioner og urbanisering

• Kommunalreformen har medført lukning af lokale kommunekontorer, 
uddannelsesinstitutioner, politistationer – primært i de mindre og mellemstore byer

• Urbaniseringen har medført ændringer i demografien i mange mindre og mellemstore 
byer og deres oplande



Partnerskabet består af 

• Assens Kommune

• Bolig- og Planstyrelsen

• Danske Handelsbyer

• Dansk Erhverv

• De Samvirkende Købmænd

• Ejendom Danmark

• Frederikshavn Kommune

• Guldborgsund Kommune

• KL

• Kulturministeriet

• Landdistrikternes 
Fællesråd

• Lokale og 
Anlægsfonden

• Realdania Filantropi 
og Realdania By & 
Byg

• Syddjurs Kommune

• Varde Kommune



Formål: At understøtte levende bymidter

Partnerskabets arbejde er opdelt i to faser:

1. I første fase skal der udarbejdes en værktøjskasse med forslag til 
konkrete greb til bymidteudvikling. Derudover skal partnerskabet 
komme med anbefalinger til statslige indsatser.

2. I anden fase udvælges 3-5 testbyer, hvor der udarbejdes 
konkrete udviklingsstrategier med afsæt i partnerskabets 
anbefalinger og værktøjskasse.



Resultater af 
fase 1



Rapport        Anbefalinger    Værktøjskasse

Overvejelser bag 

anbefalinger og værktøjer

Til staten, kommuner og 

erhvervslivet

Til aktører, der arbejder 

med bymidter

Se mere på 

planinfo.dk



Anbefalinger 

1. Flere frivillige privat-
offentlige 
bymidtesamarbejder

2. Nyt videnscenter for 
danske bymidter

3. Aktivere 
brancheforeninger og 
butikskæder i 
udviklingen af 
bymidten

Samarbejde

4. Helhedsorienteret 
strategi for danske 
bymidter

5. Staten skal sikre 
løbende opfølgning 
på udviklingen i 
bymidterne

Strategisk 
planlægning

6. EU-
strukturfondsmidler 
til levende bymidter

7. Nye 
byfornyelsesmidler til 
levende bymidter

8. Flere offentlige 
bylivsskabende 
funktioner i 
bymidterne

Fysisk omstilling

9. Styrke 
bymidteerhvervet 
gennem 
erhvervsfremme-
systemet

10. Professionalisering af 
erhvervsfremme-
ansøgninger

11. Aktivere 
ejendomsejere i 
udvikling af 
bymidten

Ejendomme og 
bymidteerhverv

12. Øget data og 
vidensdeling – staten 
bør stille data til 
rådighed

Adgang til viden



Fase 2



3-5 testbyer skal afprøve værktøjskassen 



Forventede kriterier og opgaver

22-04-2021

Testbyernes output

1) Etablere og/eller udvikle bymidte-

samarbejdet

2) Udarbejde en bredt funderet 

udviklingsplan for bymidten

3) Formulere aktiviteter, der kan skabe liv i 

bymidten

Kriterier for at blive testby

1) Kommunen er den formelle ansøger

2) Byer med 4.000 – 20.000 indbyggere

3) Medfinansiering på mindst 100.000 kr. 

samt medarbejderressourcer

4) Dokumentation af bymidtens 

udfordringer

5) Dokumentation af eksisterende 

samarbejdsfora i bymidten

6) Beskrivelse af, hvilke værktøjer, der skal 

afprøves



Hvad får testbyerne?

Opstart og sættemøde med sekretariatet 

Fælles vidensdeling og seminarer på tværs af testbyerne

Midtvejsmøde med partnerskabet for levende bymidter 

Afslutning og evalueringsmøde 

Adgang til register- og datatræk



Forventet proces 

FASE 

2AUGUST ‘21

Udpegning

af 3-5 test-byer 

EFTERÅR ‘21

Udarbejdelse 

af udviklings-

planer

VINTER ’21/22 -

EFTERÅR ‘22

Evaluering

og evt.  supplering 

af anbefalinger og 

værktøjskasse

EFTERÅR ‘22

Endelig lancering 

af samlede 

anbefalinger og 

værktøjskasse

Opstart

af lokale 

styregrupper

EFTERÅR ‘22EFTERÅR ‘21

Ansøgningsrunde

åbnes for fase 2 

Følg med 

på 

planinfo.dk



Tak for ordet

Har du spørgsmål?

Læs mere på planinfo.dk

Skriv til levende-bymidter@erst.dk

Ring til Pia Graabech: 35 29 13 29

Eller Jeppe Høst: 35 29 12 18

mailto:levende-bymidter@erst.dk

