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NOTAT

Til boliglov@tbst.dk og malo@tbst.dk 

KL høringssvar til udkast til bekendtgørelse om 
landsbyfornyelse

KL takker for det fremsendte høringsmateriale, vedrørende udkast til bekendtgørelse 
om landbyfornyelse, der skal udmønte lovforslag L 185, såfremt dette vedtages. 

KL oplever et stigende behov for at kunne yde offentlig støtte til 
bygningsrenovering og nedrivning i de små byer og i det åbne land. Det er derfor 
positivt, at der gives udvidede muligheder for at støtte udviklingen i disse områder. 

KL ser positivt på den nye mulighed i loven, for at det bliver muligt at anvende 
landsbyfornyelsesmidler til at støtte områdefornyelsesprojekter som et instrument i 
den langsigtede strategiske udvikling af kommunens lokalbyer, større landsbyer og 
landsbyklynger. 

KL beklager dog, at finansieringen af landsbyfornyelsen er sket ved en 
omprioritering af midlerne til den ordinære byfornyelse, hvormed de ikke prioriteres 
til byer over 4000 indbyggere. 

Generelle bemærkninger 
KL vurderer, at der fortsat er behov for byfornyelse af både mindre og større byer. 
Da kommunerne fortsat har tilsynspligt i forhold til sundhedsfarlige boliger 
(kondemnering) i byer med mere end 4.000 indbyggere, og der med den nye 
bekendtgørelse ikke længere er mulighed for at søge 50 % refusion til denne indsats, 
vil det endvidere medføre merudgifter for kommunerne.

KL mener, at en øvre grænse på 4000 indbyggere kan være en uhensigtsmæssig 
regulering af kommunernes mulighed for støtte landets udvikling. Den enkelte 
kommune kan ofte have gode grunde til at styrke en hovedby med mere end 4000 
indbyggere. Indsatserne i netop købstæder og stationsbyer kan være med til at 
understøtte udviklingen i de mindre bysamfund, og gøre bosætning i de 
omkringliggende landsbyer mere attraktiv. 

Mange købstæder og stationsbyer på over 4000 indbyggere har endvidere en 
gammel og bevaringsværdig bygningsmasse, og det er ikke hensigtsmæssigt, at 
reducere kommunernes mulighed for at gøre en indsats her. Bygningsfornyelsen har 
medvirket til, at private bygningsejere kunne sætte deres bevaringsværdige 
bygninger korrekt i stand. 

Specifikke bemærkninger 
Byfornyelsesloven er oprindeligt lavet til modernisering af boligforholdene i de 
større byer, hvilket medfører nogle udfordringer i udmøntningen af støtte i landsbyer 
og det åbne land. Mange driftslænger i det åbne land er i meget dårlig stand og 
skæmmer derfor i landskabet. Byfornyelsesloven giver ikke mulighed for at støtte 
nedrivning af skæmmende erhvervsbygninger i det åbne land, men alene til den 
bygning der er knyttet til beboelsen. 
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NOTAT

KL mener på den baggrund, at der bør gives mulighed for at kunne støtte nedrivning 
af skæmmende erhvervsbygninger i det åbne land. 

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret.

KL imødeser den økonomiske høring af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Troels Graversen
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