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Bofællesskabet har fået en renæssance. Ikke siden 70’erne og 80’erne er der opstået så 
mange nye bofællesskaber i Danmark, og de eksisterende bofællesskaber oplever en enorm 
efterspørgsel. 

Kommunerne og lokalsamfundene er også ved at få øjnene op for mulighederne ved at få 
bofællesskaber til byen. Ikke alene tilbyder de et alternativ til det traditionelle boligudbud, 
men de kan også fungere som løftestang for et lokalområde med nye skatteydere, ny brug 
af gamle bygninger, nye fællesskaber, bæredygtighed, iværksætteri, nye fællesområder og 
nye samarbejder i byen.

I denne rapport redegør jeg for, hvad et bofællesskab kan gøre for et lokalsamfund. Jeg 
kommer med en guide til, hvad man som lokalsamfund kan sætte i værk for at tiltrække 
bofællesskaber. Endelig illustrerer jeg, igennem tre vidt forskellige cases, hvordan man kan 
gå til opgaven med at få bofællesskaber til byen. 

God læselyst! 

Billieder fra økosamfundet Dyssekilde i Nordsjælland

Indledning
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Bofællesskaberne rider på en global bølge, som 
handler om fællesskab. 

I tidligere tider var fællesskabet et nødvendigt 
onde for at overleve. Man måtte være sammen om 
brønden for at få vand, og skulle huset have nyt tag, 
var det et fællesanliggende for landsbyen. Med det 
postmoderne samfund blev lokalområderne tømt for 
de fællesskaber, som udgjorde kittet i samfundet. Når 
arbejdet kan ske ved computeren, shopping kan ske 
online og venskaberne kan holdes i live på sociale 
medier, er man ikke længere tvunget til at mødes med 
hinanden. 

Men vi har som mennesker behov for at mødes, 
fordi vi er sociale individer! Og overalt sker der en 
modreaktion mod den individualiserede hverdag hen 
imod en hverdag, hvor man er del af fællesskaber: 
Bofællesskaber, byhaver, dyrkningsfællesskaber, 
fælles biavl, madklubber etc. - Fællesskaber, som har 
et praktisk omdrejningspunkt, men som i høj grad er 
drevet af ønsket om at være social om noget. 

Dermed er bofællesskaber også blevet et globalt 
fænomen. Fra udlandet har man skelet en del 
til Danmark, når man har lavet bofællesskaber, 
men bofællesskaberne rundt omkring i verden 
opstår også på baggrund af helt nye idéer. Fx 
er iværksætterbofælleskaber, hvor man som 
iværksættere bor sammen med ligesindende driftige 
mennesker, ved at blive et udbredt fænomen i især 
verdens storbyer - et fænomen som også er ved 
at brede sig til Danmark. Tilsvarende er et koncept 
omkring leje-bofællesskaber, hvor man som ny i 
storbyen bliver matchet til at bo sammen med nogle 
specifikke andre nytilkomne, også blevet udbredt i 
verdens storbyer. 

Dermed har bofællesskabet som fænomen udviklet 
sig og kan efterhånden antage mange forskellige 
former. 

Er bofællesskaber så også en trend, der forsvinder 
igen? Det er klart, at bofællesskaber peaker på et 
tidspunkt som led i den globale trend om fællesskaber. 
Hvornår det når sit højdepunkt er ikke til at spå 
om. Indtil videre har bofællesskaber især været på 
vej frem i årene efter finanskrisen, og der har hidtil 
ikke været noget tegn på, at det er ved at vende. 
Tvært imod danner der sig fortsat flere grupper, 
som vil lave bofællesskaber sammen, Realdania 
sammen med pensionsselskaberne satser stort på 
byg af seniorbofællesskaber og flere virksomheder 
ligesom Almenr, hvor jeg selv er partner, udvikler nu 
udelukkende bofællesskaber. 

Bofællesskaberne har vist sig at være meget 
bæredygtige over tid. Nogle bofællesskaber 
udvikler sig til med årene at være mindre 
fællesskabsorienterede og i højere grad at have 
karakter af almindelige enfamiliehuse med et 
fælleshus – andre gør ikke. Nogle steder kan der 
være gennemgribende generationsskifte, men 
bofællesskaberne bliver altid fyldt op igen. Faktisk 
viser bofællesskaberne sig at være så eftertragtede, 
at et hus i et bofællesskab typisk koster væsentligt 
mere end et tilsvarende hus samme sted men udenfor 
bofællesskabet. 

Dermed er der altså ingen garanti for, at der bliver 
ved at blive oprettet lige så mange bofællesskaber i 
Danmark. Men de bofællesskaber, som oprettes, har 
indtil nu vist sig at være bæredygtige over tid. 

Bofællesskaber, en ny trend?

En Pure House lejlighed i New York. Et koncept, hvor nytilkomne i byen bliver matchet med ligesindende bofæller i store lejligheder. 
Fotos: New York Times. 
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De moderne bofællesskaber
De moderne bofællesskaber er på mange måder 
anderledes i forhold til dem, man husker fra 70’erne 
og 80’erne. Hvor de tidligere bofællesskaber i 
høj grad var ideologisk funderet, er de moderne 
bofællesskaber som regel funderet på det, som 
man kunne kalde idealistisk pragmatisme – 
man deler værdier, men der skal være plads til 
forskellighed, og det er i høj grad de praktiske 
om end meget sociale foranstaltninger, som 
binder bofællesskabet sammen i hverdagen 
– fællesspisningen, den fælles børnepasning, 
storindkøb, fælles arbejdsdage osv. 

De store bofællesskaber og økosamfund, som 
jeg fokuserer på i denne rapport, består typisk af 
over 20 husstande. Hver familie har sin egen bolig, 
hvor man har eget køkken og bad. Ofte er der et 
fælleshus, som huser især fællesspisningen men 
også storkøkken, værksteder, legerum, fælles 
vaskeri osv.. 

Der er delelejligheder eller kollektiver i 
studiebyerne bliver ofte også kaldt for 
bofællesskaber. Dem fokuserer jeg ikke på i denne 
rapport. Det er også  blevet normalt for flere familier 
at deles om en stor ejendom, et stort byhus eller en 
landejendom. Også disse former for bofællesskaber 
har store muligheder. Men jeg kommer ikke 
nærmere ind på dem i denne rapport. 

Der er tre grupper i samfundet, som typisk søger 
imod bofællesskaberne

o Den ene gruppe er småbørnsfamilier. De flytter 
typisk fra by til mere landlige omgivelser, hvor 
man kan komme ud i naturen, og man kan få flere 
kvadratmeter for pengene. Udflytningen er massiv, 
og faktisk er der i disse år flere i Danmark, som 
flytter ud af København end folk, der flytter ind 
(byen vokser dog fortsat pga. fødselsoverskud og 
tilflyttere fra udlandet). 

o Den anden gruppe er lokale ældre, som søger 
en mindre og en mere fællesskabsorienteret bolig 
i lokalområdet. Efter børnene er flyttet hjemmefra, 
søger de en mindre bolig, som kræver mindre 
vedligehold. Et sted, som er mere socialt, og hvor 
der er andre til at hjælpe, når alderdommen for 
alvor presser på. 

o Den tredje gruppe er singler i alle aldre, som 
søger et mere socialt liv i bofællesskaberne. Denne 
gruppe søger primært imod bofællesskaberne i 
byerne. 

Særligt de, som nærmer sig den tredje alder, 
har øjnet, hvordan bofællesskaber åbner 
for muligheden for et socialt og aktivt liv. 
Flere steder er der ventelister på flere år til 
seniorbofællesskaberne.

Beboerne i bofællesskaberne er typisk 
veluddannede, og det politiske ståsted er som 
oftest til for venstre midten1.  

Når det er sagt, så kan man ikke sætte 
sammensætningen af beboere i et 
bofællesskab på formel. Der er i hundredvis af 
bofællesskaber i Danmark, men ingen er ens, og 
beboersammensætningen vil altid afhænge af, 
hvilken profil og hvilket værdisæt, der er sat op for 
bofællesskabet. 

I 3. semester for Masteruddannelsen i strategisk byudvikling 
skrev jeg rapporten Bofællesskaber, udflytterdrømme og nye 
muligheder for lokalsamfundene, der tog afsæt i interviews 
og spørgeskemaundersøgelser med en lang række 
bofællesskaber. 

Samtidig har Almenr har gennemført en lang række 
undersøgelser og interviews med beboere i bofællesskaber 
og samlet det i rapporten Socialt Bæredygtige 
bofællesskaber.

Viden om de danske bofællesskaber i denne rapport står på 
skuldrene af den viden, som er indsamlet i de to rapporter 
og Almenrs viden om bofællesskaber mere generelt. 
Rapporterne er vedlagt som bilag 1 og 2. 
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ET ALTERNATIV TIL DEN TRADITIONELLE 
BOSÆTNING

Først og fremmest så tilbyder bofællesskaber 
et alternativ til den traditionelle bosætning. 
På boligmarkedet er udbuddet ellers meget 
snævert: Man kan stort set kun vælge imellem 
et énfamiliehus eller en énfamilielejlighed. 
Med bofællesskaber får samfundet et mere 
varieret boligudbud. Et boligudbud, som også 
imødekommer de borgere, som ønsker at bo 
mere socialt og være del af et praktisk og et 
værdimæssigt fællesskab.

For ældre, som bor i landområderne, kan det være 
vanskeligt at finde et alternativt til parcelhuset, 
hvis man gerne vil af med de mange kvadratmeter 
og gerne vil blive i lokalområdet. Ofte er der ikke 
mindre boliger velegnene til ældre i lokalområdet, 
og så er de ældre er tvunget til enten at blive i 
det store hus eller flytte i en lejlighed i byen. Her 
tilbyder bofællesskaberne et alternativ, hvor man 
kan have en social hverdag samtidig med, at man 
kan være sammen med andre om de praktiske 
opgaver, som er svære at klare alene.

NYE MØDESTEDER

Bofællesskaberne kan tilbyde nye mødesteder i 
byen. I et bofællesskab er der i sagens natur meget 
fællesareal, boldbaner, parklignende haver, skov, 
gangstier etc. Det er fællesområder, som emmer af 
liv! 

Det er dog ikke alle bofællesskaber, som åbner 
sig op for det omkringliggende samfund. I byen 
kan fællesarealet være lukket af i en indre gård, 
stierne kan være blinde og forekomme private, eller 
området kan slet og ret være indhegnet. For mange 
bofællesskaber er det dog en ambition, at man 
gerne vil være åben overfor det omkringliggende 

samfund - og at legepladsen er for alle børn. 

Med bofællesskaberne åbner der sig altså også 
en mulighed for at dele faciliteter. Plejecenteret 
og bofællesskabet kan dele gymnastiksal; der kan 
holdes studenterfest i bofællesskabets fællessal, 
og bofællesskabets mange bord-bænkesæt kan 
tænkes ind i inventarlisten, når der holdes byfest.

Med et bofællesskab i byen kan man have flere 
faciliteter til rådighed - hvis man vel at mærke fra 
begge sider går tillidsfuld og respektfuldt ind i et 
samarbejde. Og alt efter, hvordan bofællesskaberne 
er indrettet, og hvilke krav man som kommune har 
sat til dem om offentligt tilgængelige arealer, kan 
bofællesskaberne tilbyde nye mødesteder i byen.

Bofællesskaberne har brug for andre rumligheder 
end traditionel bosætning har. Dermed har de 
også mulighed for at holde til huse i nogle af de 
bygninger, som er blevet outdatet i en moderne 
tid, og ellers ikke er i funktion. Dermed har nogle 
af de bygninger, som har haft stor betydning for 
byen: stationsbygningen, den gamle folkeskole, 
mejeriet eller plejehjemmet mulighed for at få en 
renæssance igennem et bofællesskab. 

BÆREDYGTIGHED

Mange bofællesskaber er sammen i ønsket om 
bæredygtighed. I mange bofællesskaber har man 
valgt miljørigtige energiløsninger, bæredygtige 
byggematerialer; man har fokus på reduktion af 
spild og spiser overvejende økologisk mad. Det 
hører med til bofællesskabskulturen. 

Men også de bofællesskaber, som har et knapt så 
udtalt ønske om at være bæredygtige, formår at 
fungere mere bæredygtigt slet og ret fordi, man 
som én samlet boenhed forbruger mindre plads, 
deler mere og har mindre madspild, end hvis man 
bor i hver sin lejlighed og har hver sin husholdning.  

Hvad kan bofællesskaberne så bidrage med til lokalsamfundet? Hvad står i vejen for 
bofællesskaberne? Er der grund til at være opmærksom på faldgruber, når det kommer til 
bofællesskaber? I det følgende kapital diskuterer jeg for og imod bofællesskaber ud fra et 
kommunalt perspektiv og kommer med bud på, hvilke hindringerne, der kan forekomme, og 
hvorfor der ikke bare er bofællesskaber over alt, når det nu er så populært. 

Bofællesskaber, for og imod
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NYE TILFLYTTERE TIL ET OMRÅDE

Med bofællesskaber kan man tiltrække mange 
nye mennesker til et område. De unge beboere 
i et bofællesskab er gerne flyttet til et område 
netop pga. af bofællesskabet, og ikke fordi de 
ellers har en tilknytning til området. Når man 
laver bofællesskaber er de unge tilflyttere 
altså gerne folk, som ellers ikke var flyttet ind 
i parcelhuskvarteret, og dermed et det ren 
nettotilflytning af børnefamilier. Ofte flytter 
familierne videre ud i landsbyen, efter de har boet 
i bofællesskabet i en årrække, og giver dermed 
plads til nye familier. 

Udkantsområder, hvor gennemsnitsalderen bliver 
stadig højere, kan have svært ved at tiltrække nye 
børnefamilier. Her kan man med et bofællesskab 
på én gang få fyldt børnehaven op og lægge an til 
flere spor i folkeskolen. 

Med lange uddannelser bidrager de nye familier 
ofte godt til skattekassen. Mens børnene er små 
kan regnestykket godt være negativt, men det 
vender hurtigt, når børnene bliver større, og 
dermed bidrager de nye familier med tiden positivt 
til kommunekassen. 

Mangfoldighed i bofællesskaberne er ofte en 
kerneværdi. I praksis består beboerne dog ofte 
af veluddannede mennesker fra samme kreative 
klasse. Og hvis ikke man formår at skabe en 
stor åbenhed i bofællesskabet både i forhold 
til organiseringen af bebygelsen, faciliteter, 
samarbejder og projektmageri på tværs, risikerer 
man at bofællesskabet bliver en lukket enklave, en 
minighetto i byen. 

NYE IDÉER OG PROJEKTER

Et nyt bofællesskab kan også være med til at 
rokke ved fortællingen om en by. Er det en by, som 
sidder fast i samme rille - eller er det en by, som er 
i udvikling? Ud af bofællesskaberne kommer der 
ofte nye idéer og ønsker om nye fællesskaber, og 
de kan dermed fungere som et frisk pust og et nyt 
brand for et lokalsamfund.   

Beboerne i bofællesskaberne hører ofte til den 
mere driftige og socialt aktive del af befolkningen. 
Det er folk, som har valgt at gå sammen om at 
skabe et bofællesskab, men skaberlysten stopper 
ofte ikke der. I et bofællesskab er der ofte både 
modet og lysten til at kaste sig ud i store projekter2. 
Og som fællesskab har man kræfterne til det. 

Dermed skaber beboerne ofte gårdbutikker, 
fælles arbejdspladser, gallerier, dyrehold,  fælles 
dyrkningslaug og meget andet. 

Beboerne i bofællesskaberne har meget 
skabertrang og social kapital. Men selve det at bo i 
et bofællesskab kræver også, at man giver meget 
af den sociale skaberglæde til fællesskabet. Hvis 
bofællesskabet samtidig er en forholdsvis lukket 
størrelse, er det ikke altid, at lokalsamfundet får 
glæde af bofællesskabets gode kræfter. Allerede i 
udviklingen af et bofællesskab er det derfor vigtigt, 
at det bofællesskab, man som kommune er med 
til at hjælpe på benene, også er orienteret ud mod 
det omkringliggende samfund, og at beboerne 
ser muligheder i at bruge de gode kræfter ude i 
lokalsamfundet.  

Beboerne i bofællesskaberne hører ofte til den mere driftige og socialt aktive del af befolkningen. De kan være med til 
at tilføre iværksætteri og nye projekter til en by.
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SAMMEN OM DEN SOCIALE INDSATS

I et bofællesskab, hvor der er mange gode kræfter 
samlet, kan der være overskud til også at bidrage 
med håndtering af byens sociale udfordringer. 
Nogle bofællesskaber reserverer pladser til socialt 
udsatte borgere, og nogle har lokale borgere 
ansat i beskyttede stillinger. På samme måde 
kan beboerne være med til at hjælpe hinanden 
internt og fx udskyde tidspunktet, hvor en ældre 
beboer skal have hjælp fra det offentlige til daglige 
gøremål. 

Særligt i forbindelse med almene bofællesskaber 
kan man efter aftale med bofællesskabet bruge 
kommunens anvisningsret til eksempelvis at 
udsluse psykisk syge eller tidligere indsatte i 
samfundet igennem et program i bofællesskabet. 
Eller man kan give flygtninge en mulighed for 
at flytte i bofællesskab som første stop ud i det 
danske samfund. 

Som udgangspunkt er det kun i de almene 
bofællesskaber, at anvisningsretten er en option. 
Men hvis samarbejde om den sociale indsats 
indskrives som en grundlæggende præmis 
i udviklingen af et privat bofællesskab, kan 
tilsvarende velfærdsamarbejde finde sted mellem 
kommune og bofællesskab.

Bofællesskaber kan også fungere som en 
løftestang i et ellers socialt belastet område. 
Bofællesskabet tilstedeværelse kan med 
samarbejde og fællesskab i højsædet være med til 
at hjælpe lokalområder på ret kurs. 

EN KOMPLICERET PROCES

Processen omkring at oprette et bofællesskab er 
lang og kompliceret. Undervejs støder man som 
bofællesskabsgruppe på en lang række barrierer, 
som kan lægge projektet ned. Udfordringerne er 
bl.a. at finde den rette gruppe mennesker at skabe 
et bofællesskab med, at få værdigrundlaget i orden, 
at få sig organiseret, så man er i stand til at operere 
som gruppe, at få styr på jura og økonomi, at få 
finansiering på plads – og sidst men ikke mindst, at 
finde en grund eller bygning, der kan danne basis 
for bofællesskabet. 

Udfordringerne betyder, at kun et fåtal af de 
bofællesskabsgrupper, som begiver sig ud på 
rejsen, lykkes i sidste ende. Som kommune kan 
man gøre sit for at processen ikke bliver unødigt 
kompliceret for bofællesskabet og dermed øge 
chancerne for succes.

Som kommune skal man dog også være særligt 
tålmodig, når det kommer til bofællesskaber. 
Mange kommuner har oplevet at bruge flere år på 
at hjælpe en bofællesskabsgruppe, kun for at se 
projektet falde til jorden, når gruppen alligevel ikke 
formår at rejse den nødvendige kapital eller kan få 
grunden til at matche deres kravspecifikation. 

Lettere er det, når bofællesskabet får professionel 
hjælp fra en rådgiver, eller når kunden er 
et pensionsselskab, et alment boligselskab 
eller en developer, som bygger nøglefærdige 
bofællesskaber, som familier efterfølgende 
køber eller lejer sig ind i. Men i de sidste tilfælde 
risikerer man dog også at tabe et potentiale på 
gulvet, når de kommende beboere ikke har været 
med i processen og ikke er blevet integreret 
i lokalsamfundet igennem udviklingen af 
bofællesskabet. 

Nogle almene boligselskaber har specialiseret 
sig i at oprette bofællesskaber og formår med de 
almene bofællesskaber at forene tanken mellem 
den almene boform og muligheden for at deles 
om fælles faciliteter i hverdagen. Har man som 
kommune budgetteret med almene boliger, kan 
det være en god indgang til at få bofællesskaber til 
byen. 

Lundtoftegade er den gade i København, hvor den 
største andel af beboerne har en plettet straffeattest. 
Nu går foreningen Urbania og KAB sammen om 
at skabe et bofællesskab, der med fællesskab og 
samarbejde skal løfte Lundtoftegade socialt.   
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Nogle af bofællesskabsgrupperne kan godt 
låne penge i banken, idet beboerne selv kan 
finansiere en stor del af beløbet til udbetalingen. 
Andre grupper har held med at låne penge til 
byggeriet fra private investeringsfonde; nogle køber 
grunden i fællesskab, hvorefter hver enkelt selv 
låner penge til bygning af hus; andre igen lader 
en ejendomsudvikler stå for byggeriet, hvorefter 
hver enkelt familie køber deres egen bolig af 
ejendomsudvikleren. 

Fra Tyskland er byggeforeningsmodellen ved 
at blive indført. I denne model løfter gruppen 
byggeherrerollen i fællesskab som forening. 
Og ved at gå uden om developere sparer 
byggeforeningerne store dele af omkostningerne. 
Den rene byggeforeningsmodel har dog indtil 
videre svært ved at opnå finansiering i Danmark. 

At der fortsat ikke er én kendt model for 
udvikling og finansiering af bofællesskaber i 
Danmark betyder, at bofællesskaberne fortsat er 
famlende i udviklingen, og at det ofte tager lang 
tid, før bofællesskaberne har fundet den rette 
finansieringsløsning for netop dem.

UDFORDRINGER MED FINANSIERINGEN

Finansieringen er en af de største udfordringer 
for de grupper, som ønsker at oprette et 
bofællesskab. På et konservativt bankmarked, 
der er skræddersyet til enfamiliehuset, er der 
ingen færdige finansieringsprodukter på hylderne 
til bofællesskaberne. De seneste stramninger 
fra finanstilsynet gør det endnu sværere for 
bofællesskaberne at få lov at låne penge til køb af 
byggegrund og byggeri. 

Særligt i byerne, hvor prisen på en byggegrund 
kan være meget høj, kan det være meget 
svært som gruppe at få lov at låne. Og på 
landet, hvor byggepriserne nemt overstiger 
ejendomspriserne i området, kan bankerne også 
have betænkelighederne ved at låne penge til et 
projekt. 

Der er bofællesskaber, som tager afsæt i 
gældfriheden og køber uden at låne penge i 
banken. Den løsning fordrer i de fleste tilfælde, 
at beboerne selv kan bygge, så de ikke skal hyre 
håndværkere og i øvrigt har sparet op til køb af 
grund og byggematerialer. 

I Friland på Djursland stifter de ikke gæld. Her 
bygger de selv husene i stedet for at låne penge til 
det i banken.
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1. ANALYSER

Læg ud med at foretage en analyse og en 
kortlægning af, hvilke muligheder der er for at 
tiltrække bofællesskaber og redegør for, hvordan 
bofællesskaber skal fungere som en løftestang for 
byen. 

Analyse, kortlægning og redegørelse bør indeholde: 

o Demografisk analyse.

o Kortlægning af mulige grunde og ejendomme. 
Afklaring i forhold til kommuneplan, 
kommuneplanrammer, lokalplaner mv. 

2. GÅ I DIALOG

Inddrag allerede fra starten alle de interessenter, 
som kunne tænkes at spille en rolle i forhold til 
bofællesskabet: gå i dialog med landmændene, 
som bofællesskaberne potentielt kunne købe jord 
fra og gå i dialog institutionerne, som potentielt ville 
komme til at dele arealer med bofællesskabet. 

Dialog med interessenterne skal være med til at 
afdække muligheder og potentialer og allerede 
fra starten skabe opbakning og ejerskab til 
planerne. Analysen skal pege på hvilke parter, 
som er essentielle at få med i udviklingen af 
projektet, og hvem der skal indgå i projektgruppen 
fremadrettet. Der bør være repræsentanter fra både 
embedsværk, politikere, lokale foreninger og evt. 
virksomheder og institutionerne i projektgruppen for 
at projektet er bredt forankret. 

Gå også i dialog med potentielle interessenter, 
som kunne tænke sig at udvikle bofællesskaber 

o Analyse af de økonomiske muligheder og 
opsætning af et økonomisk case både fra sælgers 
og bofællesskabet perspektiv.

o Kortlægning af mulige samarbejdspartnere 
og synergier mellem bofællesskab og by. 
Kortlægningen skal markere hvilke potentialer, 
bofællesskaberne kunne indfri. 

På baggrund af analysen skal man kunne beslutte, 
om man ønsker at gå videre med projektet, og om 
man satser på at tiltrække bofællesskaber. 

i området - både enkeltpersoner og grupper, 
som er interesseret i at flytte i bofællesskab, 
men også investorer, ejendomsudviklere og 
almene boligselskaber, som potentielt kunne 
være involveret i skabelsen af bofællesskaberne. 
Det er vigtigt at høre disse interessenters input 
tidligt i processen, så det kan have indflydelse 
på den samlede vision, som formuleres. 
Desuden kan dialogen føre til et partnerskab og 
et tidligt samarbejde med de, som skal skabe 
bofællesskabet. 

Også indadtil i den politiske organisation skal 
der skabes opmærksomhed omkring projektet. 
Måske skal der gennemføres temamøder om 
bofællesskaber, og måske skal man arrangere 
studieture. Opmærksomheden skal afføde en 
debat, som kan bruges i forhold til at nå frem til den 
endelige vision for projektet. 

Rundt omkring i landet er det efterhånden gået op for kommunerne, at der kan være 
markante fordele ved at have bofællesskaber i byerne. Men hvad kan man gøre, for 
at tiltrække bofællesskaberne? Og hvad kan man gøre for at få det fulde udbytte af 
potentialet?

Her følger en guide: 

HOW-TO-GUIDE: Få bofællesskaber til byen
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3. PLANLÆG OG UDVIKL

Definer en målsætning: Hvor mange 
bofællesskaber skal tiltrækkes, hvor skal de cirka 
etableres, og hvad skal de gøre for byen?

På baggrund af analysen og målsætningen, skal der 
udvikles en strategisk plan og en handlingsplan for 
den kommende proces. 

I denne fase kan der tegnes helhedsplan og 
udarbejdes visualiseringer. På baggrund af 
helhedsplanerne kan det økonomiske case justeres. 
Visualiseringerne skal bruges til at kommunikere 
visionen. Vær opmærksom på, at helhedsplanen 
skal være fleksibel, og at den skal bruges til at 
undersøge mulighederne og kommunikere 

4. LAV LOKALPLAN

Hvis lokalplan er på plads inden de konkrete 
bofællesskabsgrupper bliver involveret, er meget 
af det arbejde, som trækker processen ud, 
allerede gjort. Det kan lette og forkorte processen 
for udviklingen af de konkrete bofællesskaber 
og øge chancerne for succes. Samtidig kan en 
færdig lokalplan bruges som ”lokkemad” for 
bofællesskabsgrupper, som gerne vil hurtigt i gang, 
og det kan være et godt signal indadtil i byen om, at: 
”nu gør vi det”!

På den anden side kan en lokalplan være med 
til at spænde ben for et projekt eller begrænse 
mulighederne, hvis der opstår nye potentialer. Og 
det er mange spildte kræfter at bruge, hvis det viser 
sig, at der ikke er nogen bofællesskabsgrupper, der 
bider på. Det må være en opvejning i det enkelte 
konkrete tilfælde, hvor tidligt i processen, der skal 
udarbejdes lokalplan. 

Lokalplanen bør imødekomme bofællesskaber 
uden at diktere, hvordan bofællesskabet skal 
tage sig ud. Lokalplanen kan imødekomme 
bofællesskaber ved at tillade en bred vifte af 

strategien og potentialerne – og at den ikke skal 
bruges i sig selv som en designmæssig anvisning i 
forhold til, hvad der skal etableres.  

Arbejdet med strategien skal fortsat afklare og 
fastlægge et koncept for, hvordan bofællesskabet 
og den resterende by vil kunne understøtte 
hinanden, og hvad der skal til, for at dette potentiale 
indfries. Samtidig skal det afklares, hvordan 
strategien kan tappe ind i den politiske dagsorden, 
og hvordan eksisterende udviklingsplaner og den 
strategiske plan for bofællesskaber kan supplere 
hinanden.

funktioner på grunden og ved at definere en høj 
grad fællesareal og fælleslokaler på grunden. 
Lokalplanen kan ikke bruges til at diktere, at et 
område skal bruges konkret til bofællesskaber, 
men ved at fastlægge en høj grad af fællesareal 
og fælleslokaler kan man sandsynliggøre, at det 
er et bofællesskab, som byder sig til, og at fx 
et typehusfirma ville afholde sig fra at byde på 
grunden. 

Er der mulighed for at bringe idéerne op 
på et højere niveau og føre dem ind i fx 
kommuneplanstrategien, kan dette være med til at 
understøtte visionen og bane vejen for denne. 

Bofællesskabsgrupper har ofte allerede gjort sig 
nogle tanker om, hvordan deres bofællesskab skal 
være, og hvis lokalplanen er for restriktiv, kan det 
afholde dem fra at byde ind på grunden. Det er dog 
også igennem lokalplanen, at man kan stille krav til 
det kommende bofællesskab om åbenhed ved fx 
at angive i lokalplanen, at der skal gå offentlige stier 
igennem bofællesskabets område. 

5. TILPAS STØRRELSEN AF GRUNDE

Ofte er det svært for bofællesskabsgrupper at finde 
grunde og ejendomme, som i størrelse passer 
til deres behov. Landmænd sælger som regel 
grunde, som passer til et parcelhus. Men når man 
som kommune eller udviklingsselskab sælger 
en grund kan man tilpasse parcelstørrelsen til et 

bofællesskab (ca. 1-2 Ha uden for de store byer).

I de tilfælde, hvor kommunen ikke ejer de egnede 
grunde, kan man gå i dialog med ejeren og forsøge 
at overbevise vedkommende om det fornuftige ved 
at sælge til bofællesskaber. 
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6. STIL KRAV 

Bofællesskaber kan risikere at blive lukkede, 
homogene enklaver, hvis der ikke i løbet af 
processen er blevet stillet krav til bofællesskabet 
om, at det skal fungere som en integreret del af 
lokalsamfundet. 

Nogle af de fysiske forhold kan som allerede 
nævnt angives i lokalplanen, hvor der kan stilles 
krav om en grad af fælles anvendelse i bygninger 
og arealer, og det kan defineres hvilke arealer, 
som skal være offentligt tilgængelige. Men også i 
dialogen med det kommende bofællesskab er det 
vigtigt at stille krav, udvise købmandskab og indgå 
i en dialog om, hvordan man kan hjælpe hinanden. 
Kan bofællesskabet eksempelvis få lov at bruge 

7. KOMMUNIKER 

Mulighederne for at skabe bofællesskaber i 
området skal kommunikeres effektivt for at nå ud til 
de potentielle købere. Brug visionen og tegningerne 
til at kommunikere mulighederne, og udnyt 
kommunikationssituationen til at indgå i en dialog 
om projektet. 

Der er mange kanaler, som kan tages i brug. Hvilke 
kanaler, som er de rette, vil afhænge af projektet. 

o Brug sociale medier til at sprede det glade 
budskab. Bofællesskabsgrupper finder ofte 
hinanden på Facebook, og ved at oprette en side 
eller gruppe kan det være med at understøtte, at 
der bliver dannet en bofællesskabsgruppe. De 
sociale medier kan også bruges til at kommunikere 
med potentielle bofællesskabssøgende og 
lokalbefolkning i forhold til, hvordan de konkrete 
bofællesskaber skal udvikles.

o Sæt borgermøder sammen med et event. Det 
kan give større fremmøde, når folk skal lokkes til 
langvejsfra. Et event kan på samme måde være 
med til at understøtte de gode tanker bag visionen 
om fx fællesskab, kultur og kreativitet i byen. 

o Brug de lokale ildsjæle som ambassadører for 
projektet og tryk materiale, så lokalbefolkningen 
kan have det med rundt, når de skal på 
familiebesøg i København. 

o Få visionen ud i de fora, som passer godt 
til den fortælling, der ønskes kommunikeret. 
Handler visionen om at skabe bofællesskaber 
med tilhørende landbrugsjord, skal visionen 
måske kommunikeres ved møder hos Økologisk 
Landsforening og Landsforeningen for 
Økosamfund. 

idrætshallen, når den er ledig, hvis idrætshallen til 
gengæld må bruge bofællesskabets gymnastiksal 
i perioder, hvor den er overbooket? Administreret 
rigtigt kan den slags partnerskaber være med til 
fremadrettet at skabe åbenhed, tillid og integration 
mellem bofællesskab og by. 

Hvis kommunen ejer grunden, der skal sælges, 
kan kommunen igennem udbuddet stille krav til 
anvendelsen og det kommende projekt. Således 
kan de bydende parter konkurrere ikke bare på pris, 
men også på hvilket bofællesskab, man vil etablere, 
og hvordan det funktionsmæssigt vil integrere sig 
og samarbejde med lokalområdet. 

o Få visionen i pressen. Udarbejd en 
pressemeddelelse og sørg for, at det når bredt ud i 
de lokale medier. Undersøg også, hvordan historien 
kan nå den regionale eller landsdækkende presse 
igennem en særlig vinkling med nyhedsværdi. 

o Reklamer for projektet. Der er flere sites om 
bofællesskaber, hvor projekter kan slås op både 
gratis og mod betaling. 

o Tap ind i kommunens eksisterende kanaler. 
Etabler eksempelvis en underside om projektet på 
kommunens bosætningsside. Brug projektets egen 
hjemmeside til også at kommunikere proces og 
retningslinjer for projektet, så interesserede altid kan 
henvises til ét sted, hvor al information er samlet. 

Overvej hvordan visionen passer ind i områdets 
brand. Har området allerede en profil, som 
understøtter visionen, eller ligger områdets profil 
langt fra det, som området allerede er kendt for. 
Hvis det første er tilfældet bør projektet læne 
sig op af den eksisterende historie, når der skal 
kommunikeres. Ligger projektet derimod langt fra, 
hvad man ellers kender området for, kan det være, 
at der skal arbejdes på en hel ny fortælling for at 
understøtte projektet. 

Der er en svær proces at starte et bofællesskab. 
Kommuniker proces og muligheder klart og 
gennemskueligt, så bofællesskabsgrupper ikke 
skal bruge yderligere krudt på at forstå, hvad 
kommunen egentlig mener. Husk også at nå bredt 
ud, når en bestemt ejendom eller grund er sat til 
salg. Bliver plejehjemmet sat til salg, uden at der er 
nogen bofællesskabsgrupper, der er opmærksom 
på det, kan hele øvelsen være spildt.
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8. SERVICER

Kommunens praksis og samarbejde med 
bofællesskabsgrupperne er essentiel for, om 
gruppen ender med at realisere bofællesskabet i 
kommunen. Hvilke kommuner, som lykkes med at 
tiltrække bofællesskaberne, afhænger ofte af, hvilke 
der formår at understøtte og servicere grupperne, 
når de er på udkig efter den rette grund eller 
ejendom. 

Grupperne skal serviceres på forskellige måder:

o Der skal være én indgang til kommunen 
- én kontaktperson i kommunen, der kan 
støtte interesserede, som ønsker at etablere 
bofællesskaber. 

o Grupperne skal vises rundt og sættes ind i 
mulighederne. Er der en gruppe, der henvender sig, 
kan kommunen iværksætte sightseeing pr bus for 
at vise de egnede grunde. 

9. SAMARBEJD 

Som nævnt flere gange før er det en kompliceret 
proces at opstarte et bofællesskab. Kommunen kan 
strække sig langt i forhold til at hjælpe grupperne 
på vej, men de kan ikke agere rådgivere eller stå 
for byggeriet for bofællesskaberne. Her kan det 
være essentielt, at der tidligt i forløbet er etableret 
gode samarbejder med rådgivningsfirmaer, 
ejendomsudviklingsfirmaer eller investorer. 

Har en bofællesskabsgruppe ikke en professionel 
rådgiver tilknyttet, kan der være fare for at 

Når bofællesskabet er færdigbygget, skal 
potentialerne indfries. Det er nu, at bofællesskabet 
skal begynde at dele gymnastiksalen med 
seniorklubben, og det er nu, at der skal etableres 
samarbejder mellem bofællesskabets kreative 
iværksættere og de lokale håndværkere. 
Intentionerne kan være gode, men uden bistand 

o Det skal gøres overskueligt og transparent, hvad 
der skal til for at lave bofællesskaber i kommunen 
og på hvilke grunde. Inviter ind til en kreativ snak om 
mulighederne. 

Vær jer samtidig bevidst om, at grupperne ikke er 
professionelle ejendomsudviklere, og de fleste har 
ikke skabt et bofællesskab før - afsæt ekstra tid til at 
hjælpe dem.

o Funger som formidler. I sidste ende afhænger 
evnen til at tiltrække bofællesskaber af, om der 
bliver købt en grund i byen. Her spiller kommunen 
en vigtig rolle som formidler og bindeled mellem 
bofællesskabsgruppe og grundejer.   

o Stil kommunens lokaler og 
kommunikationskanaler til rådighed. Har gruppen 
brug for et lokale til at samles, så stil det til rådighed. 
Og har de lyst til kaffe, så bryg den! 

processen trækkes i langdrag eller falder til 
jorden. Har gruppen eksempelvis ikke tilknyttet en 
advokat kan de risikere at få skabt nogle vedtægter, 
som banken aldrig ville godkende. Og uden 
bygherrerådgiver risikerer gruppen af få designet et 
projekt, som de aldrig ville få råd til. 

Hjælp gruppen med at finde de rette rådgivere 
og stil evt. krav til gruppen om, at professionelle 
rådgivere skal være tilknyttet. 

i opstarten eller undervejs kan de falde til jorden. 
Følg op på idéerne og de krav, der i løbet af 
processen er stillet til bofællesskabet, når det er 
blevet bygget, og beboerne er flyttet ind. Og vær 
opmærksom på at gribe chancen, når der opstår 
nye muligheder. 

10. FØLG OP PÅ PLANERNE, NÅR BOFÆLLESSKABET ER BYGGET
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Forskellige byer har forskellige forudsætninger for at tiltrække bofællesskaber. I det følgende 
har jeg beskrevet, hvordan de forskellige forudsætninger influerer på forudsætningerne for at 
tiltrække bofællesskaber.

PRISNIVEAU

Prisniveau på byggegrunde og boliger i et område 
har stor betydning i forhold til mulighederne for at 
etablere bofællesskaber. 

Langt fra storbyerne er priserne på ejendomme 
og byggegrunde så lave, at det ikke er et 
stort problem for bofællesskabsgrupper at 
låne penge til at købe dem. Til gengæld kan 
kvadratmeterpriserne på boliger i området være 
så lave, at omkostningerne ved at bygge den 
enkelte bolig overstiger den færdigbyggede boligs 
værdi på ejendomsmarkedet. Man kan selvfølgelig 
godt vælge at bygge vel vidende, at man ikke 
efterfølgende kan sælge til den pris, det har kostet 
at opføre huset, men i forhold til finansiering kan det 
være et problem. Finansieringsinstitutter vil og må 
som udgangspunkt ikke låne penge til opførelse af 
et hus, som de ikke kan få pengene hjem på igen, 
hvis det skal sælges. 

Præfabrikerede huse har efterhånden en god 
kvalitet og en billig kvadratmeterpris og kan være 
en mulighed for at bygge i områder med lave 
ejendomspriser. Også renovering af eksisterende 
bygninger kan være en mulighed for at bygge i 
områder med lave ejendomspriser. Men priserne 
på renovering kan alligevel hurtigt blive høje og 
umuliggøre et ellers fint transformeringsprojekt. I de 
tilfælde hvor der kan være tale om let renovering 
og ombygning af fx et plejehjem til bofællesskab 
kan det være en positiv økonomisk case i forhold til 
at tiltrække bofællesskaber til yderområderne. 

I områder med lave ejendomspriser vil det 
økonomiske case næsten altid være for dårlig 
for en investor eller developer, og derfor er det 
her næsten altid op til gruppen alene at agere 
bygherre, evt. med en rådgiver, kommunens og 
lokalområdets hjælp.   

I områder med meget lave ejendomspriser er det 
altså enten en eller anden form for selvbyg, en 
model for at bygge billigt, eller let renovering af 
eksisterende bebyggelse, som i praksis vil være 
mulig for bofællesskaberne, med mindre grunden  
eller placeringen er særlig attraktiv. 

Når man nærmer sig de store byer, stiger priserne 
på ejendommene også, og her kan det blive 
svært for bofællesskaberne at låne penge til 
overhovedet at købe en byggegrund eller ejendom. 
Kompleksiteten i processen stiger, når en gruppe 
skal låne meget store beløb, og her vil det næsten 
altid kræve, at der er en investor eller developer 
med på sidelinjen for ikke at tale om en rådgiver til 
at håndtere processen. 

I den prismæssige mellemzone, fx områder 
i pendlerafstand til storbyerne, er der ikke så 
store udfordringer med finansieringen. Her er 
omkostningerne ved etableringen af boligen gerne 
lavere end husets efterfølgende markedsværdi, 
så det økonomiske case kan se fint ud. Samtidig 
er etableringsomkostningerne ikke så store 
som tilfældet er i byerne, og finansieringen i 
mellemzonen kan dermed være overskuelig for 
en bofællesskabsgruppe. Dermed ikke være sagt, 
at man skal afholde sig fra at forsøge at tiltrække 
bofællesskaber til yderområderne eller byerne. 
Men i begge tilfælde kræver det, at man tænker 
anderledes.

PLACERING OG UDBUD AF EJENDOMME

Områderne i pendlerafstand til byerne er særligt 
attraktive, når det handler om at tiltrække 
bofællesskaber med mange småbørnsfamilier. 
Mange børnefamilier søger ud af storbyerne for 
at få mere plads og lade børnene vokse op tæt 
på naturen. Familierne er ofte fortsat knyttet til 
byerne med arbejde og socialt liv, og nærheden 
til storbyerne er dermed ofte essentiel for dem. 
Mange har et ønske om et liv i mere landlige 
omgivelser, men de kan ikke se sig selv alene i et 
parcelhus. Så det er i mange tilfælde muligheden 
for at komme til at bo i bofællesskab, der er 
udslagsgivende for, at familien flytter ud af byen. 
Det er sjældent provinsens gågade eller caféliv, 
som trækker – her forholder familierne sig fortsat 
til den store by og får stillet deres sociale behov 
i bofællesskabet og lokalområdet2. Det, der er 

FORSKELLIGE BYER, FORSKELLIGE FORUDSÆTNINGER
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vigtigt for familierne, er at bo naturskønt i eller i 
nærheden af en landsby, hvor man er dækket ind 
med de basale behov for indkøbsmuligheder og 
gode institutioner. I kapløbet om de unge familier 
er det altså især adgang til gode naturkvaliteter og 
nærheden til den store by, som kan gøre udslaget. 
Og det er da også især områderne i nærheden af 
storbyerne, man ser de fleste bofællesskaber skyde 
op.

Særligt de mindre stationsbyer i pendlerafstand 
til de store byer har gode muligheder. De 
nye bofællesskaber er særligt afhængige 
af togforbindelsen, fordi de unge udflytter-
børnefamilier ofte er koblet meget til byen, 
og fordi de ofte har ønsker om en bæredygtig 
transportform. Stationsnærheden koblet med 
landbymiljøet og nærheden til naturen er den rette 
cocktail for mange bofællesskaber3.  

I landområderne er det også ofte muligheden 
for at leve helt tæt på naturen, som trækker i 
bofællesskaberne. Mange har en drøm om selv at 
dyrke afgrøder og opnå en grad af selvforsyning, og 
dermed kan det være vigtigt, at bofællesskaberne 
kan købe landzonejord i tilknytning til 
bofællesskabet. 

Udbuddet af egnede ejendomme og byggegrunde 
i en by er altså væsentligt i forhold til at tiltrække 
bofællesskaber. Hvis ikke der er relevante 
byggegrunde i byen, kan det være en mulighed 
at inddrage landbrugsareal i byzonen. Hvis det er 
kommunen selv, som ejer de enkelte grunde, er det 
enkelt at styre, om man vil sælge til bofællesskaber. 

I byerne er udfordringen ofte at finde en grund, 
som er tilstrækkelig stor til at huse et bofællesskab. 
De store plots findes naturligvis i de store 
udviklingsområder i forbindelse med eksempelvis 
de store havneprojekter, men hvis der skal 
etableres bofællesskaber her skal man være tidligt 
ude. Eller også skal man håbe på, at en developer 
eller et alment boligselskab beslutter sig for at 
bygge et. 

Bofællesskaber har gode muligheder for at bruge 
eksisterende institutions- og erhvervsbyggeri. De 
har de rumligheder, som passer til bofællesskaber. 
Samtidig kan et bofællesskab være med til at 
bevare kvaliteterne i de ældre bygninger. 

EN GOD FORTÆLLING

Hvorvidt et område har mulighed for at tiltrække 
bofællesskaber afhænger også i høj grad af, om 
man kan brande sig i forhold til bofællesskaberne. 
Har man en god historie at fortælle? Har man 
naturkvaliteter, fællesskaber eller et kreativt miljø, 
som man kan gøre sig synlig på? 

Nogle steder kan man bygge videre på en 
eksisterende tradition med bofællesskaber 
i området eller en fortælling om masser af 
bæredygtige landbrug og dyrkningsfællesskaber. 
Andre steder må man bygge en historie op fra 
bunden og måske få vendt et negativ ry til noget 
positivt. 

I nogle tilfælde kan blot det, at man inviterer 
indenfor og præsenterer mulighederne for 
bofællesskabsgrupperne være nok til, at grupperne 
selv kan se mulighederne og danne sin egen 
fortælling om området. 
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3 CASES

Hermed er det sat på formel, hvordan man får bofællesskaber til byen. Og jeg har også 
skitseret, hvordan forskellige byer har forskellige forudsætninger og derfor skal gå forskelligt 
til opgaven med at få bofællesskaber til byen.

Når det er sagt, så kan processen aldrig helt komme på formel. Den enkelte strategi vil altid i 
høj graf afhænge af, hvilket område man befinder sig i og hvilke særlige potentialer, der er til 
stede netop det sted.  

I det følgende har jeg samlet tre vidt forskellige cases om tre vidt forskellige byer med vidt 
forskellige forudsætninger for at tiltrække bofællesskaber. Udfordringerne er også forskellige 
- dermed også hvordan bofællesskaber skal bruges som middel til løse bymæssige 
udfordringer. 

Her er dermed tre forskellige bud på, hvordan man får bofællesskaber til byen. 
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Tølløse er med sine ca. 4000 indbyggere en af de 
større byer i Holbæk Kommune, og byen er udpeget 
som en af kommunens vækstcentre. Der bygges 
parcelhuse i Tølløse, men nogen anden form for 
vækst har man skulle kigge lagt efter. Byen har ellers 
rigeligt med tomme erhvervskvadratmeter og mange 
potentielle byggegrunde, som står klar til at blive taget 
i brug – fx til bofællesskaber. 

Byen har oplevet en afmatning ovenpå finanskrisen 
og kommunalreformen, som betød, at den 
mistede sit rådhus og position som hovedby i 2007. 
Dagligvarebutikker, internet og de større byer har 
snuppet kunderne fra hovedgadens forretninger, 
som nu i stort omfang står tomme. I det hele taget er 
idéen om Tølløse som dynamo for den vestlige del 
af Holbæk Kommune udfordret. Men for beboernes 
var 2014 et vendepunkt. En gruppe borgere havde 
fået nok af at se deres by i langsom forfald, og de tog 
sagen i egen hånd og stiftede Fællesskab Tølløse. De 
indsamlede penge, købte den gamle bankbygning, og 
skabte kulturhuset Nr. 1 deri. Der blev også sat gang 
i Tølløse Festival igen. I Tølløse Lokal Forum har man 

Denne case i Tølløse arbejder med en strategi, der kan få mange bofællesskaber til byen, 
og den ser på, hvordan bofællesskaberne kan bruges til at læge byens sår, og få byen på ret 
kurs. 

Tølløse ligger i det, jeg tidligere har benævnt som mellemzonen, hvor omkostningerne 
ved at bygge et hus i et bofællesskab umiddelbart er mindre end husets efterfølgende 
markedsværdi. Det betyder, at byggeri i Tølløse som udgangspunkt er et fint økonomisk case. 

flere gange haft held til at råbe politikerne op og fået 
projekter trumfet igennem. De sidste par år har byen 
genfundet identiteten i fællesskabet. 

Tølløse har altså en ”frisk” befolkning. Men 
aldersgennemsnittet stiger ufortrødent. De sidste 
12 år er der blevet 30% flere beboere over 60 år og 
40% færre under 6 år5. Byen har ellers tre skoler og 
et hav af institutioner. Hvis udviklingen fortsætter, 
bliver også skolerne og institutionerne presset på 
kunder. Til fællesspisningen i Nr. 1 er man også 
enige om, at der er brug for flere unge familier 
fra byen til sænke aldersgennemsnittet, højne 
uddannelsesgennemsnittet og iværksætte nye 
initiativer i byen.

Byen har flere sår, som skæmmer og er med til at 
fortælle en negativ historie om Tølløse. De mange 
tomme butiksvinduer i hovedgaden er godt nok pænt 
dekoreret med lokal kunst. Men også Mostgrunden, 
den 1,6 ha store Unicad Food fabriksgrund står som 
et åbent sår med tomme bygninger midt i centrum af 
byen. 

case 1

TØLLØSE – 10 BOFÆLLESSKABER TIL TØLLØSE
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Det nok mest markante sår findes på hovedgaden, 
hvor hovedåren gennem byen for få år siden blev 
splittet i to, da jernbanen fik et ekstra spor. Den tidligere 
sammenhængende gade fik tilføjet nogle hundrede 
meters ingenmandsland, idet man nu skal køre en stor 
omvej for at komme under sporet. 

Med en togforbindelse på 47 min. til København med 
afgang hver halve time, mange mulige byggegrunde 
og alle de basale bymæssige funktioner, burde Tølløse 
være et oplagt sted for nye bofællesskaber. Og der er 
også nogle grupper, der har henvendt sig og været i 
gang med at finde grunde i Tølløse, men det er endnu 
ikke blevet til noget. 

I nabobyerne på togstrækningen længere ind 
mod København har Hvalsø og Lejre godt gang i 
byggeriet af bofællesskaber. De er båret oppe af 
en historie om, at Lejre Kommune er et godt sted 

for bofælleskaber. Og med smuk bakket natur og 
pendlerafstand til København er Lejre og Hvalsø øverst 
på bofællesskabernes hitliste. 

Men det er dyrt i Hvalsø og Lejre. En byggemodnet 
parcelhusgrund i Tølløse koster ca. 500.000 kr. 
Tilsvarende i Hvalsø bare 6 min. tættere på København 
med toget koster det dobbelte. I Lejre og Hvalsø koster 
100 m2 i et bofællesskab knap 3 millioner kr. Det er der 
mange af de unge familier fra København, som ikke har 
råd til. Kunne de i stedet flytte i bofællesskab i Tølløse?  

Tølløse mangler altså iværksætteri og friskt 
blod i årerne. Det stigende aldersgennemsnit er 
en stor udfordring, idet byen med tiden mister 
beboergrundlaget til deres servicetilbud og får 
problemer med manglende skatteindtægter. Samtidig 
er der slemme sår i byrummet, som skal hele og gøre 
byen sammenhængende igen. 

Nr. 1. Tølløses borgerskabte kulturhus

Mostgrunden. Den store tommefabriksgrund i centrum af 
byen

Centerområdet i den vestlige del af byen med mange 
dagligvarebutikker

Den gamle hovedgade med tomme butikker
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At få flere veluddannede, driftige, unge familier til byen
   &

At hele byens sår

Målsætningen er at få flere veluddannede, driftige, 
unge familier til byen - Mennesker der skal kan være 
med til at give byen en mere spændende profil 
med fx nye og forbedrede natur-, kultur-, sports- og 
fritidstilbud, nye fællesskaber og nye værdier. 

Samtidig er det en målsætning at hele byens sår og 
bl.a. få ”lappet hullet” midt i byen ved den tomme 
Mostgrund og få skabt et sammenhængende forløb 
igennem byen, hvor dobbeltsporet har skåret byen 
over. 

Målsætning:

Mostfabrikken

Stationen

Hovedgaden i tunnel
under jernbanen

Hovedgaden

Centerområde

Høbjerggård

Peder Vævers gård

Tølløse Nord grundene

A

A

B

B

Tølløse skov-grunden

Tølløse skov

Mulige byggegrunde i Tølløse. Se detaljer om grundene i Bilag 3
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STRATEGIENS DELELEMENTER:

o Udvikle kampagnen 10 bofællesskaber til Tølløse. 
Få udviklet, formidlet og indprentet fortællingen 
om at ”Tølløse er stedet, man tager til, hvis man 
vil flytte i bofællesskab”. Kampagnen og de første 
bofællesskaber skal sætte gang i en selvforstærkende 
tendens, hvor bofællesskabssøgende bliver inspireret 
af, hvad der sker i Tølløse og søger derhen for at 
realisere deres bofællesskabsdrømme. 

o Styre udviklingen af bofællesskaber i Tølløse 
planlægningsmæssigt. Sørge for at bofællesskaberne 
bliver brugt strategisk til at lappe byens sår og sørge 
for, at de bymæssige funktioner bliver integreret i 
bofællesskaberne, så bofællesskaber og by kan deles 
og drage nytte af hinanden.

o Gøre det overskueligt, nemt og hurtigt at lave 
bofællesskaber i Tølløse og servicere grupperne, som 
gerne vil lave bofællesskaber, så flere har succes med 
realisere deres bofællesskab i Tølløse.

o Samarbejde med investorer, almene boligselskaber, 
rådgivere og private om udvikling af områder for 
bofællesskaber, så udviklingen sker i et samspil med 
de private kræfter, samtidig med at kommunens og 
byens interesser bliver varetaget.

o Lave udviklingsplan for et rekreativt natur- og 
bofællesskabsområde ved Plantagegrunden, hvor 
hovedgaden løber under jernbanen. Udviklingsplanen 
skal undersøge, hvordan ingenmandslandet omkring 
nedkørslen til tunnellen kan blive aktiveret – ikke 
ved at tilføje ny by, men ved at lade naturen og 
fællesfaciliteter med naturen som omdrejningspunkt 
møde byen, skabe et spændende forløb og guide vej 
op til det rekreative grønne område nord for byen. 

o Lave udviklingsplan for Mostgrunden i centrum 
af byen. Grunden skal binde centerområdet i vest 
sammen med det gamle centrum og handelsstrøget 
i øst med et urbant og integreret miks af 
bofællesskaber, private servicefunktioner og offentlige 
institutioner (bliver ikke behandlet i detaljer i dette 
case).  

Tiltrække 10 bofællesskaber til Tølløse ved at gøre Tølløse 
attraktiv, synlig og nemmere tilgængelig for grupper, som gerne 
vil lave bofællesskaber, og bruge bofællesskaberne til at ’hele 
byens sår’. 

Strategien skal åbne op for, at der kan komme mange 
bofællesskaber til Tølløse, nærmere bestemt 10 styk 
for at sætte et præcist mål, der kan give genlyd i byen 
og helt ind til København. 

Bofællesskaberne skal ikke nødvendigvis placeres 
noget bestemt sted i Tølløse. En planlægning og 
styring af, hvor bofællesskaberne bliver placeret kan 
dog sikre, at der drages nytte af bofællesskaberne til at 
lappe byens huller og hele sårene. 

Strategi:

Ligger bofællesskaberne samlet giver det mulighed 
for, at bofællesskaberne kan drage nytte af hinanden 
og hinandens funktion, så man kan skabe et særligt 
’bofællesskabsmiljø’, som kan lokke endnu flere 
bofællesskaber til. Samtidig er det dog ekstra vigtigt, 
når bofællesskaberne ligger i samme område, 
at de bymæssige funktioner bliver flettet ind i 
bofællesskabsområderne, så der ikke bliver skabt 
lukkede ensartede enklaver. 
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HANDLINGSPLAN

1. Projektgruppe og projektplan

Der skal dannes en tværfaglig kommunal 
arbejdsgruppe omkring udviklingen af bofællesskaber 
i Tølløse eller potentielt i hele Holbæk Kommune. 
Arbejdsgruppen skal have repræsentanter fra det 
politiske niveau bl.a. de to udvalg, Projektudvalget 
for lokal udvikling og Klima og miljøudvalget, som 
aktuelt har mulighed for at sætte bofællesskaber på 
dagsordenen. 

Arbejdsgruppen skal invitere til temamøde om 
bofællesskaber og studieture til andre bofællesskaber 
på Sjælland. På baggrund af de indledende arbejder, 
input og diskussioner fra arrangementerne og indspark 
fra politikerne, skal der formuleres en overordnet 
vision og konkret handlingsplan for udvikling af 
bofællesskaberne i Tølløse. 

2. Analyse

Arbejdsgruppen skal i samarbejde med Fælles-
skaberen i Tølløse (en kommunal medarbejder, som 
har fingeren på pulsen i Tølløse og omegn) om at lave 
en analyse af Tølløse. Mulige grunde skal kortlægges, 
og der skal laves et overordnet økonomisk case for 
udvikling af de forskellige områder. 

Der skal laves en kortlægning af hvilke funktioner, 
offentlige og private, som kunne kombineres med 
bofællesskaberne. 

En dialog med byens borgere, mulige 
samarbejdspartnere, investorer, ejendomsudviklere, 
rådgivere og mulige bofællesskabsinteresserede 
grupper skal startes op. Den tidlige dialog skal sikre, 
at arbejdsgruppen får viden om samarbejdsparternes 
ønsker og behov, og den skal skabe grobund for 
fremtidige samarbejder. 

Som del af analysen skal indgå borgernes input til 
muligheden om at få bofællesskaber til byen. Der bør 
afholdes et borgermøde til formålet. Nr. 1 har tilbudt at 
stille lokaler til rådighed. Borgermødet kan ligeledes 
have til formål at afmystificere bofællesskaberne, og 
skabe dialog om hvilken slags bosætning, man ønsker 
sig i byen. 

På baggrund af dialogen skal visionen revideres og 
yderligere udvikles. Der skal gøres rede for, hvilket 
område, der skal bruges som åbningstræk for 
bofællesskaberne i Tølløse.

3. Udvikling af det første bofællesskabsområde, 
Plantagegrunden

Der skal laves en udviklingsplan for det første 
bofællesskabsområde i Tølløse. I dette case tager vi 
udgangspunkt i, at det er Plantagegrunden, som er 
blevet udpeget, som det bedste sted at starte. Det 
kunne også have været Mostgrunden midt i byen eller 
et tredje område i byen. 

Udviklingsplanen skal vise visionerne for området, og 
hvordan bofællesskaberne kan spille sammen med 
og åbne op for det grønne rekreative område nord 
for byen. Og den skal vise, hvordan de aktiverende 
fællesfunktioner kan fungere som indgang til det 
grønne område, der hvor de rammer hovedgadens 
udposning ved tunnelen under banen (se næste side). 

Udviklingsplanen skal fungere som inspiration til 
kommende samarbejdspartnere, investorer og 
grupper, som ønsker at lave bofællesskaber i Tølløse. 
Og den skal lægge til grund for den lokalplan, der skal 
udarbejdes i forbindelse med den videre udvikling af 
området. 

4. Udvikling af kampagne 

Arbejdsgruppen skal med hjælp fra et 
kommunikationsbureau eller et rådgivningsfirma 
udvikle kampagnen 10 bofællesskaber i Tølløse 
og en tilhørende kommunikationsstrategi. Indhold 
til kampagnen skal komme fra udviklingsplanen 
af Plantagegrunden og en viderebearbejdning af 
visionen.

Kampagnen skal egne sig til at kunne blive spredt viralt 
på de sociale medier, og den skal være til stede på alle 
sites relateret til bofællesskaber, på bofaellesskaber.
dk, okosamfund.dk, omstilling.nu, m.fl. inkl. Holbæk 
Kommunes egen hjemmeside. 

Startskuddet for kampagnen kan være en konference 
om bofællesskaber afholdt i Tølløse by og arrangeret 
af kommunen med deltagende oplægsholdere, 
rådgivningsfirmaer, beboere og debattører fra hele 
landet. 

Repræsentanter for 10 bofællesskaber i Tølløse 
skal deltage i debatter og arrangementer om 
bofællesskaber og berette om Tølløses måde at 
udvikle og understøtte bofællesskaber. Og historien 
om ”Byen der går bofællesskabsvejen for at skabe ny 
vækst” skal i medierne. 
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5. Service og hjælp til udvikling af bofællesskaber 

Der skal oprettes et serviceorgan, som skal gøre det 
nemt for interesserede at blive involveret i udviklingen 
af bofællesskaber i Tølløse. Serviceorganet skal bl.a. 
bestå af en bosætningskonsulent, der har indflydelse 
og indsigt i planlægningen. Serviceorganet skal være 
en direkte indgang, en one-stop-shop, hvor man kan 
få hjælp til udvikling af bofællesskaber, blive sat i 

forbindelse med aktuelle partnere i udviklingen og få 
frisk viden om status på forskellige projekter. 

Samtidig skal der arrangeres lokale møder og safari 
rundt i byen for at kigge på de forskellige grunde. I Nr. 
1 kan fællesspisningen være centrum for en månedlig 
Bofællesskabsmiddag, hvor interesserede kan komme 
til byen, møde ligesindede og potentielt komme til at 
møde deres kommende naboer. 

Sø

Udlagt til 
rekreativt 
område

Sø

Plantage

Hovedgaden i 
tunnel under 
jernbanen

Hovedgaden

Stationen

Kulturhuset Nr. 1

Plantegegrunden
Første etape

Peder Vævers Gård
Senere etape

Naturstier

Grønt offentligt tilgængeligt
areal omkring naturstier på 
bofællesskabernes område

Bofællesskab

Bofællesskab

Bofællesskab

Zoner med høj grad af grønne/ 
aktiverende fællesfunktioner

Bofællesskab

Rekreative områder

Muligt 
landbrugsjord til 
bofællesskaberne

Bofællesskab

Bofællesskab

Det samlede greb for Plantagegrunden skal “lappe 
hullet” på hovedgaden med grønne, aktiverende 
fællesfunktioner og en indgang til et grøn rekreativt 
område nord for byen med åbne bofællesskaber.
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Idékatalog over grønne, aktiverende 
fællesfunktioner

Skolehaver

Udendørs træning

Bål og udendørs spisesteder

Det eksisterende ingenmandsland hvor hovedgaden løber under tunellen

Spejderhytte

NATUREN MØDER HOVEDGADEN  I TØLLØSE

Opholdsrum

Naturlegeplads
Shelter
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DISKUSSION AF STRATEGIEN

Det er ikke på forhold givet, at strategien med 
bofællesskaber i Tølløse bærer frugt. Og dermed 
er det vigtigt, at projektet kan stoppe undervejs, og 
at kommunen ikke skal bruge anlægssummer på 
projektet, før der er bofællesskabskunder, der har købt.

Der ligger en risiko ved strategien i, at visionen ikke 
får den slagkraft, den er tiltænkt. Måske går det for 
trægt med at få de første projekter op at stå, måske 
stilner bofællesskabstrenden af, måske vender 
konjunkturerne, eller måske kan der bare ikke 
genereres interesse for Tølløse i bofællesskabskredse. 
Derfor er det også vigtigt, at analysen i de indledende 
faser kan afbryde projektet, hvis den viser, at der ikke er 
grundlag for at lave bofællesskaber, eller den viser, at 
bofællesskaber ikke kan have den ønskede effekt for 
byen. 

Det er også en i risiko for, at man ikke kan skabe den 
efterspørgsel, det fordres, for at kunne stille krav til 
bofællesskaberne og bruge dem som et aktiv til at 
udvikle byen og hele dens sår. I det tilfælde hvor det 
er markedskræfterne, som styrer, og ikke lader sig 
dirigere af bymæssige fornuftige forslag, må man 
revurdere strategien og overveje, om de potentielle 
bofællesskaber fortsat tilfører byen tilstrækkeligt, eller 
om man skal satse på en anden form for bosætning.  
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DE GAMLE INDUSTRIOMRÅDER I KØBENHAVN

Et af København særkender er de gamle 
industrikvarterer med håndværks- og industribygninger 
fra slutningen af 18-hundredetallets første 
industribygninger til midten af 19-hunderedetallets 
indledende modul og elementbyggeri. Bygninger og 
områder, som har beskæftiget byens arbejdere og 
håndværkere fra urbaniseringen for alvor tog fat. 

Men i disse år bliver værktøjet erstattet af computeren 
og arbejdspladsen blevet mere introvert og 
stillesiddende. 

Samtidig med at fabrikkerne flytter ud af landet, står 
mange af de eksisterende bygninger tilbage outdatet i 
forhold til den brug, de var tiltænkt. Mange af de gamle 
industribygninger bliver revet ned. Andre ombygges 
til kontorformål, og andre igen bliver konverteret til 
boliger, hvorved arbejdspladserne forsvinder fra 
områderne. Håndværksvirksomhederne bliver presset 
til forstæderne pga. for høje kvadratmeterpriser 
og pladsmangel i den tætte by. Småerhverv, som 

forbliver i byen, lever et hårdt liv, og når de på et 
tidspunkt lukker, er det kun sjældent, at en ny 
produktionsvirksomhed flytter ind i lokalerne.

Konsekvensen er, at tidligere meget levende industri- 
og håndværksområder roligt men sikkert bliver 
konverteret til stille og indadvendte arbejdsområder 
og/eller boligområder – eller helt forsvinder. Og måske 
er det ok. Produktion larmer og sviner – potentielt - 
og hører måske slet ikke til inde i den tætte by. Men 
produktion i byen står samtidig for et særligt liv, der 
skiller sig ud fra den rolige og pæne by. Samtidig bærer 
områderne en stor del af Københavns kulturhistorie 
som en by, hvor der bliver skabt noget. Fra Københavns 
Kommunes side vil man da også gerne ”Sikre at byens 
historiske bygninger og steder omdannes på en måde, 
der aktiverer deres særkende og skaber værdi for 
københavnerne og lokalmiljøet.”6. Og man appellerer 
til at ”Byens historiske bygninger og kulturelle spor fra 
tidligere tiders byliv skal aktiveres og skabe ny værdi i 
den moderne storby.”7.

Denne case i København ser på, hvordan bofællesskaber kan være med til at muliggøre 
bæredygtige kreative fællesskaber ved at koble dem med bofællesskaber – et ellers 
uløseligt paradoks, fordi fællesskaberne sjældent er økonomiske bæredygtige over tid, 
selvom både byen, politikere og lokalmiljøer gerne vil have og huse dem. 

Ældre industribygninger på Ydre Nørrebro

case 2

KREATIVE FÆLLESSKABER I KØBENHAVN
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10
Rejsetider i tog fra Rejseplanen.dk / Rejsetider i bil fra GoogleMaps
Nørrebro og Nordvest er nogle af de kvarterer i København, som har mange ældre erhvervs- og industribygninger..
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DE KREATIVE FÆLLESSKABER 

København har en række kreative fællesskaber – større 
eller mindre grupper af kunstnere, kunsthåndværkere, 
fotografer, håndværkere, designere m.fl., som deler 
værksteder, kontorer, fotostudier, udstillingslokaler, 
mock-up rum mv.. De kreative fællesskaber har ofte 
til huse i ældre håndværks- og industribygninger i 
København, fordi de er forholdsvist tilgængelige og 
passer til brugernes behov om at være inde i byen, 
hvor de bor og færdes. De bruger lokalerne til fysisk 
produktion – godt nok produktion af noget andet, end 
hvad der tidligere har været produceret i bygningerne. 
Men med de kreative fællesskaber kommer 
bygningerne til sin ret som produktionsbygninger. 

En stor del af Københavns kunst og kulturproduktion 
kommer ud af de kreative fællesskaber. Der kommer 
nye virksomheder ud af fællesskaberne, og de sørger 
for at give områderne et særligt liv. - De er med til 
at give byen kant, som det beskrives i udkastet til 
kommuneplansstrategien. Og de kreative iværksættere 
er med til at give byen et pulserende, vibrerende og 
dynamisk storbyliv8. 

Men de kreative produktionsfællesskaber er ofte af 
midlertidig karakter. De har sjældent råd til at købe 
eller leje bygningerne til markedsprisen, og de havner 
dermed i noget midlertidigt. Som regel får de mulighed 
for at leje lokaler billigt i en periode, indtil bygningerne 
skal transformeres eller rives ned. Dermed er 
bygningerne også ofte i en dårlig stand. 

Fordi de kreative fællesskaber ikke kan betale den 
pris, det koster at holde på en bygning, er de evigt 
flygtige. Det på trods af at de både er med til at bevare 
den kreative produktion i de gamle håndværks- og 
industribygninger, generere iværksætteri og skabe den 
kant i byen, som efterspørges. De kan naturligvis godt 
tilføre noget godt til byen, selvom de er midlertidige. 
Men der er meget som dør, når et kreativt fællesskab 
lukker ned. Nogle fællesskaber flytter videre til nye 
steder, men alt for mange forsvinder med bygningen. 

Der ligger en udfordring i at fastholde de kreative 
fællesskaber og gøre deres tilstedeværelse i de gamle 
håndværks- og industribygninger mere permanent. 

Prags Boulevard 43
Det kreative fællesskab opstod i 2010 i tomme 
industribygninger på Prags Boulevard 43. Fællesskabet lejede 
bygningerne billigt for en midlertidig periode. I løbet af det 
første år flyttede over 30 foreninger og kreative virksomheder 
ind i bygningerne. Der var festivaller, udstillinger, opvisninger, 
fester og konferencer, og på udearealet blev der kreeret byhave 

med fællesspisning om onsdagen for alle, som ville være 
med. I 2015 var det slut. Bygningerne blev solgt, revet ned, 
og der blev bygget et lagerhotel på stedet. Fællesskabet 
rykkede videre til Nordhavn under navnet PB43 i mindre 
skala, og de offentlige arrangementer reduceredes i antal fra 
ca. 100 hvert år til ganske få.
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MANGEL PÅ FÆLLESSKABSORIENTEREDE BOLIGER

I København mangler der boliger, og manglen på 
boliger er med til at presse priserne i vejret. Fra 
kommunens side er der et ønske om at konvertere en 
del af de gamle industribygninger til bolig, fortætte og 
samtidig beholde erhverv i områderne. 

”Byen oplever en stor efterspørgsel efter mindre 
boliger og boliger, der er velegnet til de mange 
studerende og singler i byen. […] Byen kan skabe plads 
til flere boliger gennem fortætning i den eksisterende 
by eller ved omdannelse af erhvervsarealer til 
boligområder. Desuden er det muligt at konvertere 
eksisterende erhvervsbygninger til boliger eller udnytte 
tagetager til beboelse. Udover at skabe nye hjem til 
københavnerne kan flere boliger være med til at øge 
udbuddet og dæmpe prisstigningerne på boliger, så 
også folk med små eller almindelige indkomster kan 
blive boende i byen.” 9

København er præget af et ensartet boligudbud 
og ensartede boligkvarterer. Lige nu arbejder 
Økonomiforvaltningen og Teknik og Miljø forvaltningen 
på måder, hvorpå man kan få skabt et bredere 
boligudbud og mere spændende og varierede 
kvarterer med flere muligheder for at mødes på tværs 
af baggrund og sociale skel. 

Der er mange, som søger en mere social måde at bo 
på i byen. Der er behov for boliger for singler, og der er 
behov for boliger, som er fællesskabsorienterede for at 
skabe mere nære fællesskaber i byen og bl.a. dæmme 
op for nogle af de problemer med ensomhed, som 
byen oplever. Til eksempel oplever Almenr en meget 
stor efterspørgsel efter store bofællesskaber inde 
i København, og Facebookgruppen, Kollektiver i 
København har over 20.000 medlemmer. 

Der er altså brug for et mere varieret og 
fællesskabsorienteret boligudbud i København.

På Glentevej i Nordvest har ejendommen netop fået nye ejere. Nu venter det kreative fællesskab i bygningerne på at få af 
vide, om de bliver opsagt. 
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Regler og lovgivning. I mange erhvervsområder 
tillader lokalplanen slet ikke beboelse. Andre steder 
tillader lokalplanen beboelse i tilknytning til erhverv 
med en max andel af beboelse på fx 40%. Der kan også 
være konkrete grunde til at beboelse ikke er tilladt, fx at 
grunden kan være forurenet eller at støjgrænserne er 
for høje i området. Og så kan enkelte faktorer spænde 
ben for projektet, fx at ejendommen ikke kan tilbyde 
tilstrækkelig friareal. 

Risiko for snyd – og reglerne, som dæmmer op for 
snyd. 
Erhvervskvadratmeter kan ”trækkes fra” i moms 
og skat. Derfor er der gennem tiden set utallige 
eksempler på at erhvervsareal i praksis er blevet brugt 
til beboelse. Tilsvarende fører SKAT en hård kamp 
for at undgå, at boligen trænger ind i erhvervslokalet. 
Det har medført flere regler i forhold til opdeling 
af bolig og erhverv. Til eksempel skal erhvervs- og 
boligkvadratmeter normalt være skarpt opdelt af en 
væg, og der må ikke befinde sig genstande, fx en seng, 
til udpræget boligformål inde på erhvervsarealet. Det 
kan være svært at få godkendt boligkvadratmeter i et 
fælles erhvervsområde, selvom beboelse er tilladt, for 
hvordan sørger man for, at boligens andel ikke bliver 

for stor i forhold til det fælles erhvervsareal? Risikoen 
for snyd genererer altså regler, som gør det svært at 
kombinere bolig og erhverv.  

Det er bare ikke tradition for det. Tidligere var 
det normalt, at en butik eller et værksted havde 
tilknyttet bolig, og selvom mange ejendomme 
fortsat tillader dette miks, benyttes det sjældent i 
praksis til at koble bolig og erhverv. Der findes – så 
vidt vides – ikke eksempler på reelle (lovlige) co-
living/co-working fællesskaber i København. Men 
kommer man udenfor byen, kan man nævne flere 
eksempler som Dyssekilde, den erhvervsdrivende 
økolandsby i Nordsjælland, og Grobund, som er ved 
at blive skabt omkring en fabrik på Djursland. I Berlin 
er arbejdsfællesskabet CRCLR i færd med at oprette 
boliger i tilknytning til deres cirkulær økonomi-fabrik på 
Kindl området i Neukölln. 
Der er dog endnu for få eksempler på co-living/co-
working fællesskaber i byerne, som kan fungere som 
inspiration for nye potentielle arbejds-bofællesskaber. 
Der mangler erfaring med at håndtere processen 
omkring dannelsen af et urbant co-living / co-working 
fællesskab. 

AFSØGNING - Hvorfor er boliger ikke allerede en del af de kreative fællesskaber?

I Berlin er arbejdsfællesskabet CRCLR i færd med at oprette boliger i tilknytning til deres cirkulær økonomi-fabrik på Kindl 
området i Neukölln. 
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At bevare de bygningskvaliteter og den særegenart, der er i 
erhvervsområderne
   &

At skabe bæredygtige blivende kreative fællesskaber 
   &

Der skabe et mere varieret og fællesskabsorienteret boligudbud

Det er en målsætning, at der skabes bæredygtige 
kreativ fællesskaber, og at de fællesskaber, som 
allerede eksisterer, får en bedre chance for at overleve. 
Fællesskaberne skal være åbne for omgivelserne, og 
de skal sørge for at lokalområderne oplever kreativ 
vækst. 

I fællesskaberne skal der være højt til loftet, og de skal 
være med til at give byen kant.  Samtidig skal de være 
ordentlige, og en ny løsning for fællesskaberne må ikke 

åbne op for ”snyd” i forhold til, hvordan bygningerne 
anvendes.

Det er en målsætning, at der etableres alternativer 
til det meget ensidige boligtilbud, som eksisterer i 
København. Københavnerne skal have mulighed for 
at bo med mere fællesskab i hverdagen. Samtidig 
er det en målsætning at spare på de eftertragtede 
kvadratmeter i København, bo mere bæredygtigt og 
deles om kvadratmeterne, hvor man kan.  

Målsætning:

Almenr undersøgte mulighederne for at lave kombineret kreativt fællesskab og bofællesskab i disse bygninger på 
Værkstedvej i Valby. Selvom lokalplanen tillader boliger og interessen for co-living / co-working fællesskabet var stor, var 
processen med at få tilladelser på plads så risikabel, at vi ikke turde investere i bygningerne.
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I et co-living / co-working fællesskab arbejder og bor 
man side om side. I de nye fællesskaber deles man om 
kvadratmeterne, så fællesarealer, der om dagen bliver 
brugt af de arbejdende fra værkstederne, bliver brugt 
til fællesareal for boligerne om aftenen. Dermed sparer 
man på kvadratmeterne og faciliteterne og bruger 
færre ressourcer. 
Et co-living / co-working fællesskab skal bestå af 
areal, som er rent erhvervsareal, areal som er blandet 
og areal, som er rent boligareal.  

En opdeling kunne se således ud: 

Kreative arbejdspladser: Værksteder, kontorer, 
fotostudier, udstillingslokaler 

Blandet bolig og erhvervsareal (blandet ejendom): 
Spisesal, storkøkken, festlokale, mock-up/sports og 
legerum, fælles toiletter

Bolig: Fælles boligareal med fælles vaskeri og fælles 
have og nyttehave. Personers individuelle boliger med 
eget toilet og evt. eget mindre køkken. 

En ordentlig afgrænsning mellem bolig og erhverv er 
væsentlig i forhold til at kunne adskille bolig og erhverv 
skatteteknisk. Om ejendommen er registreret som 
bolig, erhverv eller blandet ejendom har betydning for 
ejendomsbeskatningen, og om man skal betale skat af 
en værdistigning ved salg af ejendommen.

Erhvervskvadratmeter. For erhvervskvadratmeterne 
kan man trække udgifterne fra i skat. Man skal dog 

samtidig betale skat af værdiforøgelsen af arealerne, 
hvis man sælger. 

Blandet ejendom. Et areal, der både bruges til bolig og 
erhverv, kaldes skatteteknisk “blandet ejendom”. Hvis 
mere end 25 % af arealet bruges erhvervsmæssigt, skal 
der foretages en vurdering af fordelingen mellem bolig 
og erhverv. Hvor stor en andel af fællesområderne, 
som er erhverv og hvor stor en andel, som benyttes til 
boligformål, vil altså være en vurderingssag.  

Bolig. For boligkvadratmeter kan man ikke trække 
udgifterne fra i skat men til gengæld kan renteudgifter 
trækkes fra i den personlige indtægt. En evt. 
værdistigning af bolig beskattes ikke, 

Visse erhvervstyper fordrer en vis afstand til 
boliger. Forretninger, liberale erhverv, kontorer og 
småværksteder med butik kræver ingen afstand til 
boliger. Mere larmende og svinende virksomheder 
som håndværksprægede virksomheder og visse 
servicevirksomheder kan kræve 50 meters afstand til 
boliger. Forskellige typer erhverv deles op i klasser, og 
hvilken klasse en given virksomhed tilhører, er op til en 
vurdering. 
I mange tilfælde vil det betyde, at fx snedkere og 
lignende virksomheder med støjende eller svinende 
værksteder ikke kan være del af et fællesskab, hvor 
der også er boliger med mindre, der er tale om en 
stor grund, hvor værkstederne kan placeres langt fra 
boligkvadratmeterne.    

AFSØGNING - Muliggørelse af co-living / co-working fællesskab i praksis 

Håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder kan kræve 50 meters afstand til boliger. Forskellige 
typer erhverv deles op i klasser, og hvilken klasse en given virksomhed tilhører, er op til en vurdering. 
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STRATEGIENS DELELEMENTER:

o Pilotprojekt for et co-living / co-working fællesskab 

Der er meget, som skal gå op i en højere enhed, når 
erhverv og bolig skal forenes. Hvordan den rette 
kobling kan være, og hvordan der bliver skabt et 
godt fællesskab for byen kræver en test. Derfor skal 
skabelse af ét co-living / co-working fællesskab 
udgøre et lærende forløb og være med til at vise vejen 
for øvrige fællesskaber i byen. 

o Dialogbaseret udvikling af løsninger 

Kommunen kan ikke etablere fællesskaberne. De 
kan kun understøtte, at andre skaber dem. Derfor skal 
udviklingen af co-living / co-working fællesskaberne 
bero på en intensiv dialog og samskabelse mellem 
kommune og kommende brugere og investorer eller 
ejendomsudviklere.

o Forhandlinger

Investorer kan potentielt komme til at tjene mange 
penge ved at etablere boliger i København. Derfor 
står kommunen i en god position til at stille krav 
og forhandle med investorer og kommende 
brugere, når der skal gives tilladelse til at etablere 
boligkvadratmeter. Denne position skal udnyttes 
til at skabe fællesskaber, som er gode for byen og 
lokalområdet, de ligger i.

o Kommunikation 

Skal der opstå co-living / co-working fællesskaber i de 
Københavnske kvarterer, skal befolkningen vide, at de 
har mulighed for at skabe det. En god kommunikation 
skal sprede idéen om de nye fællesskaber.

Muliggøre en kobling af kreative fællesskaber med boliger og 
dermed skabe økonomisk bæredygtige kreative fællesskaber – 
skabe ”co-living/co-working fællesskaber”.

Strategien er at bevare de bygningskvaliteter og 
den særegenart, der er i erhvervsområderne ved at 
anvende bygningerne til kreativt erhverv og samtidig 
sørge for, at de kreative fællesskaber bliver økonomisk 
bæredygtige ved at tilføje boliger.

De kreative fællesskaber i København har sjældent 
en økonomi, som tillader, at de kan få en permanent 
lejekontrakt eller erhverve sig de bygninger, de sidder 
i. Kvadratmeterprisen på boliger er flere gange større 
end den pris, man giver for rå erhvervslokaler. Hvis man 
kan blande boliger og erhverv kan totalregnestykket 
på økonomien blive positiv for de kreative fællesskaber. 
Således kan 10 kreative erhvervsdrivende næppe finde 
kapital til at købe 1000 kvadratmeter erhverv for 12 mill. 
kr. i Håndværkerbyen i Valby. Men hvis man samtidig 
kan bo i lokalerne i et co-working/co-living fællesskab, 
ser økonomien og finansieringsmulighederne helt 
anderledes ud.  

Samtidig åbner strategien op for en anderledes måde 
at leve på, hvor man mødes på tværs af bolig og kreativ 
produktion, og den åbner op for, at man kan deles 
om kvadratmeterne på tværs af bolig og erhverv og 
dermed bruge byens kvadratmeter mere effektivt. 

Strategi:

Og så åbner den op for, at det liv, som byens kreative 
fællesskaber bidrager med, fortsat kan gøre gavn i 
byen.  

Strategien skal sørge for, at der kan etableres co-living/
co-working fællesskaber - fællesskaber som både 
huser kreative arbejdspladser og bofællesskab for 
fællesskabets brugere og flere til. De nye fællesskaber 
kan deles om kvadratmeterne, så hvad der om dagen 
er arbejdskvadratmeter bliver brugt til boligformål om 
aftenen. 

Co-living/co-working fællesskaberne skal placeres på 
strategisk udvalgte steder, hvor man gerne vil beholde 
produktionen i et område og tilføre området kreativitet, 
liv og fællesskab. Desuden skal strategien sørge for, 
at eksisterende fællesskaber kan blive økonomisk 
bæredygtige ved at få tilført boliger. 

Strategien læner sig op af Københavns Kommunes 
udkast til kommunepladsstrategien, hvor man vil 
”Sikre gode fysiske rammer for forskellige typer 
erhverv og virksomheder såvel de videnstunge som 
produktionsvirksomhederne, gennem forskellige typer 
af erhvervsområder i byen samt områder, som både 
kan rumme boliger og erhverv.”10. 
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HANDLINGSPLAN

Der er ingen tvivl om at co-living / co-working 
fællesskaber er et svært puslespil at få til at gå op med 
diverse gode idéer, lovgivning og regler, der i mange 
tilfælde stritter i hver sin retning. Derfor går processen 
med at udvikle de nye fællesskaber også i høj grad ud 
på at finde en farbar vej for den nye kobling af bolig og 
kreativt erhverv.  

Handlingsplanen lægger an til en iterativ proces, 
hvor man lærer og tager afsæt i udvikling af ét co-
living / co-working fællesskab som et pilotprojekt 
for at indsamle viden og udvikle retningslinjer for 
fællesskaberne generelt i kommunen. 

Den iterative proces med de 6 D’er er en 
videreudvikling af 4D-modellen, som er et velfunderet 
udviklingsværktøj i kreative processer. 

1. Discover. Undersøg!

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som 
kortlægger mulighederne for kobling mellem 
kreative fællesskaber og boliger. Arbejdsgruppen 
skal kortlægge hvilke områder og i hvilken slags 
ejendomme, man kan laves co-living / co-
working fællesskaber. Det skal undersøges hvilke 
skattemæssige, forsikringsmæssige, miljømæssige og 

1. Discover
Mulighederne bliver 
undersøgt

2. Dream
Visionerne bliver 
udviklet i dialog

3. Design
Co-living / co-working 
bliver designet i tæt 
samarbejde 

4. Deliver
Co-living / co-working 
fællesskabet bliver skabt

6. Define
Retningslinjerne 
bliver defineret

5. Discover
Projektet bliver 

evalueret

planmæssige regler, der kan være en udfordring for 
koblingen.  

Arbejdsgruppen skal hente erfaringer og inspiration fra 
lignende fællesskaber og høste af den erfaring, som 
de andre projekter kan tilbyde. 

Erfaringerne skal blive til et inspirations- og 
anbefalingskatalog, som skal danne grundlag for vision 
og rammesætning for den videre proces. 

2. Dream. Drøm!

Visionen skal udvikles, og der skal sættes en ramme 
for det fremtidige projekt. Visionen bør udvikles på 
tværs af embedsværk, politikere, rådgivere, investorer, 
personer fra byggebranchen og personer fra den 
kreative branche i København. 

Arbejdsgruppen kunne invitere udvalgte personer fra 
hver branche til en række udviklingsseminarer. Eller 
kommunen kunne stå for en åben konference, som 
bringer idéerne på dagsordenen. 

Efter seminar eller konference er det op til 
arbejdsgruppe og politikere at brainstorme og løse 
idéen til en vision og en rammesætning for den 
kommende proces. 



33

Få bofællesskaber til byen 11. juni 2018, Louise Heebøll

3. Design. Design!

Der skal udpeges et pilotprojekt, et konkret muligt 
co-living / co-working fællesskab. Det kan være et 
eksisterende kreativt fællesskab, som med boliger 
kan finde finansiering til at købe ejendommen; det kan 
være et fællesskab, som skal finde nye lokaler, eller det 
kan være et helt nyt kreativt fællesskab, som øjner en 
mulighed i at finde både lokaler og boliger på én gang. 

Med udpegning af et pilotprojekt indstiller kommunen 
sig på at indgå i intensiv dialog med gruppen om 
at finde en løsning på en kobling af bofællesskab 
og kreativt erhverv. Udviklingen af det konkrete 
fællesskab ligger hos fællesskabet med tilknyttet 
rådgiver og investor eller ejendomsudvikler. Men 
kommunen skal være med til at se på løsninger på fx 
støjregulerende foranstaltninger, der kan leve op til 
krav fra myndighederne eller udvilke forslag til helt nye 
løsninger, som kan testes af i et pilotprojekt.  

Arbejdsgruppen skal arbejde sammen med 
sagsbehandlere, interne konsulenter og planlæggere, 
som er tilknyttet det valgte område, og se på, hvordan 
co-living / co-working fællesskabet kan støtte op 
om en positiv udvikling i området, herunder skabe 
mere fællesskab og bedre mødesteder i kvarteret. I 
fællesskab og sammen med institutioner og øvrige 
offentlige funktioner, erhvervsdrivende og beboere 
i området skal man definere, hvordan funktionerne i 
lokalområdet og funktionerne i co-living / co-working 
fællesskabet kan spille sammen. Processen genererer 
nogle krav, som fællesskabet skal leve op til, fx at 
området skal være offentligt tilgængeligt, eller at der 
skal kunne placeres en institution på området. Dermed 
skal kommunen gå ind i en forhandlingsposition 
med brugere og investorer, når den overordnede 
organisering og brug af ejendommen skal angives i 
lokalplanen. 

Lokalplanen skal udføres som en forlængelse af 
dialogen med områdets virksomheder, institutioner og 
beboere. Processen skal bruges til yderligere at udvikle 
på konceptet for de fremtidige co-living / co-working 
fællesskaber i København. 

4. Deliver. Skab!

I denne fase etableres co-living / co-working 
fællesskabet. Kommunen skal være med på sidelinjen 
for at følge med i, at de bymæssige funktioner kommer 
til at fungere og opdelingen mellem bolig og erhverv, 
nye måder at gå til støjreguleringen mv. bliver udført 
hensigtsmæssigt.

5. Discover. Undersøg!

Når Co-living / co-working fællesskabet er blevet en 
realitet, skal erfaringerne nu hentes hjem.

o Hvad har fungeret i processen?

o Var det muligt at nå målsætningerne eller var det 
nødvendigt at justere undervejs?

o Hvordan fungerer løsningerne på udfordringerne 
med at koble bolig og erhverv, og er det nogle 
holdbare løsninger, som kan anbefales videre? 

o Hvordan fungerer koblingen mellem fællesskabet 
og byen? Er man lykkedes med at bruge fællesskabet 
som løftestang for området, og fungerer den deling af 
funktioner, som man havde forestillet sig?

Evalueringen skal give anledning til justeringer til 
udviklingen af de fremtidige co-living/co-working 
fællesskaber. 

6. Define. Definer!

Retningslinjer for co-living/co-working fællesskaberne 
kan nu blive defineret. Der bør udfærdiges en guide 
og mundtlig videreformidling, der henvender sig både 
til embedsværk og til fremtidige mulige skabere af 
co-living/co-working fællesskaberne. I forbindelse 
med at retningslinjerne frigives, skal der også etableres 
en direkte indgang til kommunen, hvor tilknyttede 
medarbejdere kan bistå de interesserede. 

Co-living/co-working fællesskaberne og den 
nye måde at koble bolig og erhverv i byen skal 
i det omfang, det giver mening, skrives ind i 
kommuneplanstrategi, kommuneplanrammer, 
kommuneplan og lokalplaner for de enkelte områder. 

Har der været en meget positiv vurdering af co-living/
co-working fællesskabet og den effekt, som fremtidige 
tilsvarende fællesskaber kunne have i København, 
skal øvrige opfordres til at udvikle en kobling mellem 
kreativt erhverv og bolig efter samme model. I den 
forbindelse kan der laves en kampagne for udvikling af 
kommende fællesskaber, hvor man eksempelvis åbner 
op og afholder konferencen i det kreative fællesskab. 
En kampagne af mulighederne skal gøre kvaliteterne 
synlige både for mulige kandidater for co-living/co-
working fællesskaberne og investorer.

Andre storbyer står med lignende udfordringer og 
måske kan den københavnske model for kobling af 
kreative erhverv og bofællesskaber give anledning til 
eksport af modellen til andre storbyer.  
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DISKUSSION AF STRATEGIEN

Hvad er det, der kan få et byområde til at fungere? 
Nogle gange er det offentlige anlægsprojekter – andre 
gange er det private initiativer hjulpet godt på vej af en 
understøttende kommune. 

Denne strategi I København lægger op til en 
byudvikling, som kan ske, uden at kommunen skal 
hente penge fra anlægskassen. Her afhænger alt dog 
af, at samarbejdsparterne, ejendomsudviklerne som 
skal investere i co-living/co-working fællesskaberne, 
vil bygge. Og de skal kunne se den økonomiske 
gevinst i at udvikle fællesskaberne, så de også tjener 
byen. Ellers er det kommunen, der kan se sig nødsaget 
til at trække i håndbremsen. 

Det ville være ærgerligt at stoppe projektet i opløbet, 
fordi enderne ikke kan mødes. Men planlægger man 

forløbet rigtigt, kan den afsøgende proces uanset 
fungere som en vigtig læringsproces for kommunen i 
forhold til at blive klogere på  koblingen af erhverv og 
bolig i erhvervsområder - en øvelse, som vel at mærke 
ikke koster anlægskroner for nogen parter. 

Strategien rejser også spørgsmålet, om viden 
genereret i ét co-living / co-working case kan 
overføres til et andet, hvor lokalområdet, nærheden 
af øvrigt erhverv, bygningernes beskaffenhed etc. 
er helt anderledes. Der vil aldrig være to cases, som 
er ens. Men der er dog mange faktorer, som går 
igen. Udviklingen af flere co-living / co-working 
fællesskaber vil blot gøre erfaringsbasen større, og 
gøre det endnu nemmere fremadrettet at koble boliger 
med kreativt erhverv. 



35

Få bofællesskaber til byen 11. juni 2018, Louise Heebøll

Gislev er ligesom andre landsbyer, der ikke ligger i 
Danmarks centerområder, i en udsat position i forhold 
til at blive affolket og gå i retningen af en stille død med 
tomme huse og butikslokaler. Kvadratmeterprisen i 
Gislev er så lav (ca. 8000 kr./m2 for et eksisterende 
parcelhus), at det kan være en underskudforretning at 
bygge nye parcelhuse, og det har været medvirkende 
til, at der ikke bygges nyt i Gislev. 

Men i Gislev er der kampånd, og al mathed 
bliver overvundet af et kolossalt frivilligt 
beboerengagement. Nye projekter som en ny 
udendørs scene, udflugtsområder, et nyt frivillighus, 
nye gang- og cykelstier, et månedligt magasin, 
handelsarrangementer m.v. er med til at gøre Gislev 
til en af de byer, som holder sig oven vande til trods. 
Langsomt er efterspørgslen efter boliger i Gislev steget 
de sidste par år efter krisen. 

Landsbyen ligger omgivet af fantastisk bakket fynsk 
natur, som fortsætter ind i ådalen, en oprindelig 
smeltevandsdal med udløb i Storebælt, til den 
centralt beliggende Børneskov, hvor der er sø, stier, 
den nye udendørsscene, bygninger til de frivillige, 
udflugtsområde, festivalområde, hal og sportsarealer. 

Projekterne er skabt af en kæmpe styrke af frivillige, 
og organiseret af en lille gruppe ildsjæle, som søger 
fonde, sparker døren ind hos politikerne og indgår i 

Denne case i Gislev arbejder med, hvordan man kan udvikle bofællesskaber i en by, hvor de 
gennemsnitlige ejendomspriser på markedet umiddelbart ligger under grænsen for, hvornår 
det økonomisk kan svare sig at bygge. Og den ser på, hvordan et stort frivilligt engagement i 
en by kan tænkes sammen med udviklingen af bofællesskaber. 

strategiske samarbejder med de omkringliggende 
landsbyer. 

I Gislev er sammenholdet stort, men 
aldersgennemsnittet er stigende. Den eksisterende 
ældre befolkning kan ikke finde ældrevenlige boliger i 
nærområdet. Der mangler unge folk, der kan komme til 
byen med ny energi og nye visioner - familier som over 
tid kan være med til at løfte skattegrundlaget i byen.  

Smedeager

I opgangstiderne i 2005 udstykkede og 
byggemodnede kommunen 19 parcelhusgrunde på 
Smedeager i den sydlige del af byen. Parcellerne ligger 
fint ovenfor bakken med udsigt over marken ned til 
ådalen og Børneskoven. Men krisen kom, affolkningen 
af landområderne blev forstærket og kun 2 parceller på 
Smedeager blev solgt. 

Nu står de to parcelhuse alene på Smedeager med 
den fuldt udbyggede vej og signalerer, at dette nok 
ikke er en landsby, som er værd at satse på. Parcellerne 
er fortsat til salg til ca. 300.000 kr. stykket. Det store 
område, som ligger ned mod ådalen, bliver fortsat 
brugt til landbrug, selvom det er udlagt til fremtidig 
bebyggelse. 

Gislev ligger med sine 1286 indbyggere naturskønt i Faaborg-Midtfyn Kommune midt mellem Faaborg, Svendborg, 
Odense og Nyborg. Der er ca. 30 min. kørsel fra Gislev til Odense C.

case 3

GISLEV – LANDSBYEN OG SAMMENHOLDET
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At sætte gang i en udvikling, der bringer flere unge familier til byen 
   &

At få de 17 ledige byggegrunde på Smedeager solgt 

Målsætningen er at sætte gang i en udvikling, der får 
unge familier til byen. Familier, der kan komme til byen 
med ny energi og nye visioner, og som over tid kan 
være med til at løfte skattegrundlaget i byen. Samtidig 
er det vigtigt at skabe alternative boliger til lokale 
ældre, som vil ud af parcelhuset. 

Samtidig er det en konkret målsætning, at få de 17 

byggemodnede parcelhusgrunde på Smedeager 
solgt, så der kan komme nye familier til byen, og så 
området overfor bakken ikke længere skal stå ligge 
halvtomt hen. Og det er en målsætning af styrke 
Gislevs kvaliteter med naturen i centrum af byen og 
gøre det til et endnu bedre sted at bo. 

Målsætning:

Parcelhusgrunde til salg på Smedeager Børneskoven og stien mod Smedeager

Ådalsscenen, friluftsscenen i Gislev med indvigelse d. 18 
august. 

A. P. Andersen. Gislev-ildsjæl og modtager af Ildsjæle-prisen 
for 2017 i Faaborg-Midtfyn Kommune.
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STRATEGIENS DELELEMENTER:

o Samarbejde på tværs af frivillige og kommune om 
udvikling af området fra Smedeager til Børneskoven. 
Samarbejdet på tværs skal sikre at projektet både er 
forankret i kommunen og blandt beboerne. Indadtil i 
kommunen har projektet brug for politisk opbakning, 
arbejdskraft fra embedsværket og et budget at udvikle 
projektet for. Iblandt beboerne har projektet brug for 
frivillig arbejdskraft og organisering fra ildsjælene, 
opbakning og kraft til at sprede kampagnens budskab. 

o Udvidelse af Børneskoven op mod Smedeager. 
Plante skov, etablere naturlegeplads, naturruter og 
stier. Udvidelsen skal skabe en fantastisk og økonomisk 
værdiskabende ny beliggenhed til de eksisterende 
byggegrunde på Smedeager og de to nye grunde til 
bofællesskaberne, som kommer til at have udsigt og 
forbindelse til Børneskoven og ådalen. Det skal koble 
alle grundene på byens centrum med stisystemer. 
Således bliver grundene attraktive, og der bliver 
grundlag for et positivt økonomisk byggecase.

o Kampagne, som skal promovere områdets kvaliteter. 
En kampagne skal få projektet ud over byens grænser, 
og vække interesse ved mennesker, som ellers ikke har 
hørt om Gislev.

o Hjælp til interesserede. Interesserede skal 
umiddelbart føle sig taget imod i Gislev, og de skal 
hurtigt kunne få et overblik over, hvordan de kan 
komme til at bo på Smedeager. Gislev skal være vært 
for mødet mellem de naboer, som endnu ikke kender 
hinanden. 

Gøre Smedeager ekstra attraktiv og tilgængelig for 
bofællesskaber og kommende parcelhusejere ved at udvide 
Børneskoven i retningen af Smedeager og promovere områdets 
muligheder igennem en dialogpræget kampagne.  

Bofællesskaber bruges som løftestang til at vende 
befolkningsudviklingen i byen, fordi bofællesskaber 
kan få folk til, som ellers ikke ville have fundet deres vej 
til Gislev. Folkene i bofællesskaberne vil over tid kunne 
flytte fra bofællesskabet ud i byen. Og nye folk vil 
komme til Gislevs parcelhuse, fordi der er andre unge 
familier, de kan relatere til. 

Strategien tager afsæt i, at der skal komme ca. 
50 unge familier til Gislev. Nogle flytter direkte til 
bofællesskaberne, andre bygger parcelhuse på 
Smedeager og andre flytter ind i de parcelhuse, som 
bliver til overs, når ældre borgere flytter fra parcelhuset 
over i bofællesskabet. 

Strategi:

Strategien med at skabe særligt attraktive grunde skal 
muliggøre, at der bygges nyt i Gislev, selvom byggeriet 
ellers er gået i stå pga. manglende efterspørgsel og 
en negativ økonomisk byggecase. Der skal investeres i 
anlægsarbejde. Det anlægsarbejde skal kunne have en 
værdi for byen, også hvis det i sidste ende viser sig, at 
det ikke er muligt at trække nye folk til byggegrundene. 

Strategien udnytter, at Gislev har et kæmpe frivilligt 
engagement, og at man i byen kan nå længere, fordi 
man kan løfte i flok. I Gislev kan man nemlig udrette 
noget, som andre små landsbyer ikke kan!
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HANDLINGSPLAN

1. Projektgruppe og projektplan

Projektgruppen skal bestå af lokale ildsjæle, politikere 
og kommunale embedsfolk, som sammen skal 
formulere en vision og handlingsplan for området 
ved Smedeager og give hinanden håndslag på at 
samarbejde og fra hver sin position og arbejde hen 
imod strategiens realisering. 

Kommunen skal være tovholder på en projektplan, 
som løbende justeres igennem processen.  

2. Helhedsplan, økonomisk case og visualisering

Kommunen skal udarbejde en projektplan og 
finansiere, at en tegnestue udfærdiger en helhedsplan 
for området (se næste side). 

Samtidig skal der udarbejdes en rapport, som redegør 
for projektets økonomi, priser for byggemodning, priser 
for byggeri og mulige faser i byggeriet. Her kunne man 
indgå et samarbejde med firmaer, som producerer 
præfabrikerede huse med det formål at lave et 
byggecase, hvor omkostningerne ved byggeriet ikke 
overstiger den vurderede salgspris for de enkelte huse 
på markedet. 

Samtidig skal visionen visualiseres både i tegninger 
og i tekst. Har projektgruppen besluttet sig for, at 
området skal være særligt bæredygtigt, skal det 
fremgå af helhedsplanen og visualiseringerne. Og 
skal der udvikles et case med præfabrikerede huse, 
skal dette illustreres med visualiseringer. Formålet er, 
at interesserede hurtigt kan få en fornemmelse af det 
kommende område og få overblik over økonomien. 

Projektet skal sammen med visionen bearbejdes 
grafisk, og kommunens kommunikationsfolk såvel 
som de lokale ildsjæle skal sørge for, at projektet 
kommunikeres til og debatteres i pressen, på sociale 
medier og i lokale medier. Dermed kan man allerede 
på dette tidspunkt tiltrække interesserede købere til 
parcelhusgrundene og bofællesskabsgrupper kan 
etableres.

Lokalbefolkningen skal inddrages direkte i udviklingen 
af helhedsplanen og dermed også være med til 
at definere, hvordan de lokale kræfter skal indgå i 
etableringen og den fremtidige drift af det grønne 
område.

3. Søge fonde og plante skov, etablere 
naturlegeplads og naturruter

Kommunen skal i kommuneplanen (eller tillæg 
til kommuneplanen) udlægge den grønne 
kile og området ned til åen (i de 150 m, som 

åbeskyttelseslinjen udgør) til rekreative formål. 

Derfra kan projektgruppen ledet af de lokale 
ildsjæle søge fonde til at få etableret Børneskovens 
fortsættelse op til Smedeager. 

Det skal bygges et koncept op omkring udvidelsen. 
Eksempelvis kunne der søges midler til indkøb af 1286 
træer – ét for hver gislevborger. 

Fortsættelsen af skoven skal indeholde elementer, 
som mangler i den eksisterende Børneskov, så det 
nye område er med til at understøtte og forstærke 
det eksisterende område. Dermed kan der laves 
opholdsmøbler og en stor naturlegeplads. Desuden 
skal der søges midler til etablering af ruter på området 
og evt. bygges en ny bro over åen ved søen.   

Det store korps af frivillige kan evt. stå for plantningen 
af de mange træer igennem et stort event 
organiseret af ildsjælene, og lokale håndværkere 
og anlægsgartnere kan stå for etablering af stier 
og naturlegeplads. Dermed bliver projektet lokalt 
forankret og får en stærk identitetsmæssig betydning 
for Gislev fremadrettet.

Der skal indgås en aftale med en frivillig gruppe om 
drift af det grønne område efter etableringen.

5. Udvikling af områderne til bofællesskaber

Der skal udarbejdes lokalplan for det område, hvor der 
kan etableres bofællesskaber. Lokalplanerne skal have 
meget løse retningslinjer for bebyggelsen, således at 
et bofællesskab har gode muligheder for at beslutte, 
hvordan det skal se ud og hvilken slags huse, der skal 
bygges. Samtidig skal lokalplanen stille krav om en 
høj grad af grønne, offentligt tilgængelige arealer inde 
på bofællesskabernes områder og fællesbebyggelse 
på min. 15% af den samlede bebyggelse. Dermed 
målretter man området til bofællesskaber eller 
andre former for social bosætning. Man sørger for, 
at området er åbent og smelter sammen med det 
omkringliggende område. At der ligger en færdig 
lokalplan på grundene, skal gøre grundene ekstra 
attraktive for for bofællesskabssøgende grupper, der 
gerne vil igang.  

Borgermøder og høringer i forbindelse med 
lokalplaner skal faciliteres, så de fungerer som 
en naturlig fortsættelse af borgernes tidligere 
engagement i helhedsplanen.  

Bofællesskabsområderne skal sættes til salg som 
to matrikler, men med mulighed for samle eller 
yderligere opdele matriklerne, hvis det viser sig mere 
fordelsagtigt for den eller de bofællesskabsgrupper, 
som melder sig på banen.  
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1:5000

Andet
bofællesskab

Første 
bofællesskab

17 byggemodnede 
grunde (eksist.)

Udlægges til rekreativt 
område (åbeskyttelse)

Fortsættelse af 
Børneskoven
Planting af ca. 
1000 træer

Fortsættelse af 
Børneskoven ca. 
2,5 Ha

1000 Træer

Børneskoven

Ny stiforbindelse

Smedeager
Eksist. stiforbindelse

Søen

Ådalsscenen

Forsamlingshuset

Hallen

Sportsbaner

Naturlegeplads

Skitseforslag til helhedsplan, Smedeager og forbindelsen til Børneskoven. Skala 1:5000
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5. Etablere stiforbindelse

Kommunen skal stå for etablering af de primære 
stiforbindelser. I forbindelse med søgningen af fonde 
er det essentielt, at kommunen viser sin villighed til at 
medfinansiere projektet og forpligter sig på at stå for en 
del af anlægsarbejdet. 

Kommunen skal forpligte sig på at stå for et minimum 
af udviklingen af den grønne kile i det tilfælde af 
fondsmidler ikke kan dække omkostningerne. Det 
kunne fx være 5.1 mill. kr. svarende de midler, som ville 
komme ind igennem salg af parcelhusgrundene.

6. Udvikle kampagne og promovere områdets 
potentiale

Projektgruppen bestående af både lokale ildsjæle 
og kommunale embedsmænd udvikler sammen en 
kampagne, som skal promovere områdets potentiale 
både overfor kommende bofællesskaber og for købere 
af parcelhusgrundene. Kampagnen bør læne sig op af 
en generel promovering af Gislev som bosætningby. 
Dertil skal der produceres materiale, som egner sig 
til spredning viralt, fx en kort velproduceret film, der 
kommunikerer visionen omkring Gislev. 

Kampagnen bør i høj grad bero på dialog med 
interesserede grupper. Den skal tappe ind de steder, 
hvor der er mulighed for at nye kræfter flytter til 
området. Fx kan kampagnen målrettes personer 
fra statslige institutioner, som bliver udflyttet til Fyn. 
Kommunens kommunikationsfolk og de lokale 
ildsjæle skal sørge for, at kampagnen kommer ud og 
bliver spredt viralt på de sociale medier. Projektet skal 
fungere som et visitkort for fremtidens Gislev og kædes 
sammen med de eksisterende kvaliteter i Gislev. 
Dermed bliver lokalbefolkningen hurtigt engageret 
i visionen, kan tage ejerskab og være med til at 
promovere visionen udadtil.

Kampagnen skal stile imod af skabe aktive grupper, 
som nemt kan kommunikere på de sociale medier 
og holde møder i frivillighedsgruppens lokaler nær 
bofællesskabsgrundene. 

7. Afholde dialogmøder, fremvisninger, 
arrangementer og indgå i tæt dialog med 
interesserede

Både embedsmænd og gruppen af de lokale ildsjæle 
skal indgå i dialogmøder, stå for fremvisninger og 
promovere området ved arrangementer. Der kan evt. 
være tilknyttet en landsbymægler, som er hyret af 
kommunen til at formidle mulighederne ved Gislev 
og ved det specifikke område ved Smedeager. 
Derudover er det lokale ildsjæle og politikerne, som 
skal promovere området til arrangementer, og det er 
ildsjælene som sammen med landsbymægleren skal 
fungere som ambassadør om området. 

De tilknyttede embedsmænd skal stå for dialogen, 
idet der er interesserede, der har spørgsmål til 
områdets muligheder, økonomi og retningslinjer. 
Embedsmændene skal have mulighed for at arbejde 
fleksibelt og kunne imødekomme de interesseredes 
ønsker. Det er en svær øvelse at etablere et 
bofællesskab, og kommunale principper må ikke 
komme i vejen for det! 

En mindre enhed bestående af fx en embedsmand, 
landsbymægleren og en ildsjæl bør som opstart 
fungere som kernen i udviklingen af det første 
bofællesskab. De kan samle folk, stå for koordineringen 
og udviklingen af visionen for det enkelte bofællesskab 
– og tænde op i grillen på marken, når gruppen holder 
visionsmøde. Med tiden skal bofællesskabsgruppen 
danne en forening og blive selvkørende. 

I det tilfælde hvor en allerede etableret gruppe 
henvender sig for at etablere bofællesskab på 
Smedeager, skal enheden understøtte gruppen og 
hjælpe det kommende bofællesskab i gang med 
planlægningen.  
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DISKUSSION AF STRATEGIEN

I dette cases skal der bruges anlægsmidler, både 
offentlige midler og midler fra fonde til at igangsætte 
projektet og tiltrække nye beboere til området. 
Dermed er det vigtigt, at projektet bliver igangsat på et 
gennemanalyseret grundlag. Og det er vigtigt, at det 
område, som bliver anlagt, kan få stor værdi for byen, 
også selvom det skulle vise sig, at det ikke tiltrækker 
nye beboere.  

Visionens holdbarhed bør testes løbende i de første 
faser, inden etableringen af det grønne område 
påbegyndes. Boligmarkedet, udviklingen inden for 
bofællesskaber og udflyttertendensen fra de store 
byer skal løbende vurderes fra kommunalt hold, 
og derudfra skal man have mulighed for at justere 
projektplanen eller helt bremse projektet. 

Projektplanen, helhedsplanen og den økonomisk case 
vil efter de første faser komme ud med et resultat, 

som politikerne og lokalbefolkning skal tage stilling til. 
Holder projektet? Og tror man nok til projektets evne til 
at tiltrække 50 nye familier, til at kommunen vil bevilge 
de fornødne midler, og man vil gå videre til etablering? 

Skulle det ske, efter etableringen af den grønne 
forbindelse og udarbejdelse af lokalplan, 
at der ikke kommer interesserede købere til 
bofællesskabsområderne, skal disse to områder fortsat 
kunne anvendes til landbrugsjord. Områderne bør ikke 
byggemodnes, inden de er solgt. Såfremt der ikke 
bygges bofællesskaber på området, skal området med 
udvidelsen af Børneskoven og de omkringliggende 
marker fortsat kunne fremstå som et attraktivt grønt 
område for byen, som fortsat øger sandsynligheden for 
at parcelhusgrundene på Smedeager bliver solgt.  
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SÆT IGANG!

Det var baggrundviden, how-to-guide og tre cases om, hvordan man kan få bofællesskaber til 
byen, og hvordan man kan bruge dem strategisk til at opnå en mere velfungerende by. 

Bofællesskaber er dog ikke svaret for alle byer! Og der vil være tilfælde, hvor bofællesskaber 
ikke kan gøre noget godt, tvært imod - tilfælde hvor bofællesskaber måske nærmere ville 
splitte byen ad end samle den.  Om bofællesskaber er det rigtige for en by, og hvordan, må 
altid være op til en vurdering i det enkelte tilfælde. Det vigtigste er, at man som by er sig 
bevidst, hvad man gerne vil opnå - bofællesskaber eller ej. 

De tre cases viste, hvordan man kan få bofællesskaber til den mindre provinsby tæt på 
storbyen, til storbyen og til landsbyen på landet. Jeg kunne have valgt mange andre 
placeringer. Ligesom fokus få mikset mellem bofællesskaber og by kunne have været 
anderledes. Jeg vil lade jer fortsætte med idéerne og selv finde ud af, hvad der er muligt, og 
hvad der giver mening i jeres område.      

Dermed håber jeg, at denne rapport har vist perspektiverne ved at få bofællesskaber til byen, 
og at rapporten kan være medvirkende til at flere overvejer bofællesskaber som en måde at 
udvikle deres by. 

Sæt igang!
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