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Kapitel 1. Indledning 

Kommunalreformen, domstolsreformen og sygehusreformen har de seneste seks år frisat 

en lang række offentlige bygninger over hele Danmark. Disse reformer har – sammen 

med en række overordnede samfundsmæssige tendenser som stigende urbanisering, 
skæv demografisk udvikling mellem by/land, øget arbejdskraftmobilitet samt øget inter-

nationalisering af erhvervslivet – resulteret i, at der i dag står funktionstømte offentlige 
bygninger i en lang række af de danske provinsbyer. Udviklingen betyder samtidig, at 

nogle områder er sværere at transformere og udvikle end andre. 

Med denne analyse sætter Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fokus på de funkti-
onstømte offentlige bygninger, som er blevet til overs i en lang række kommuner og 

regioner i løbet af de senere år som følge af de tre administrative reformer, dvs. de tidli-
gere rådhuse, byretter samt sygehuse, der som konsekvens af reformerne har mistet 

deres oprindelige funktion.  

De tre reformer er udmøntet i en tid kendetegnet ved store transformationer i det Dan-

markskort, man kendte før 2007 og finanskrisens begyndelse i 2008, og analysen af de 

funktionstømte offentlige bygninger skal ses i den sammenhæng. Geografisk er Danmark 
således i dag inddelt i to storbyområder og en række mellemstore og små byer med hver 

deres oplande. Det østjyske område er på vej til at udvikle sig til en fælles funktionelt 
sammenhængende by, mens Sjælland i dag er et sammenhængende arbejdsmarked med 

København som centrum. Odense, Aalborg og en række mellemstore byer uden for stor-

byområderne er centre i hvert deres opland, mens yderområderne ikke rummer byer med 
over 20.000 indbyggere, jf. figur 1.1., der illustrerer dette ’nye Danmarkskort’.  

   Figur 1.1: ’Det nye Danmarkskort’1

 

                                                

1 Kilde: Miljøministeriet (2006): Det nye Danmarkskort – planlægning under nye vilkår. 
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Afhængigt af hvor i denne geografi man befinder sig, står man som by, kommune eller 

område over for forskellige udfordringer og muligheder, der har betydning for de strate-

giske handlemuligheder og dermed den fremtidige udvikling, fx i forhold til demografi og 
erhvervsstruktur, og dermed også i forhold til anvendelsesmulighederne for de funktions-

tømte offentlige bygninger. 

Analysen er dels motiveret af behovet for at skabe overblik over omfanget af funktions-

tømte offentlige bygninger, hvilket ikke tidligere er gjort; dels behovet for viden om, hvil-
ke handlemuligheder kommuner og regioner har i det fremtidige arbejde med at aktivere 

og transformere funktionstømte offentlige bygninger. Det gælder ikke alene de bygnin-

ger, der er indbefattet i denne analyse, men også i arbejdet med fx nedlagte folkeskoler, 
som der forventes at komme flere af i fremtiden pga. affolkning af de mindre byer, skole-

sammenlægninger og den demografiske udvikling generelt. Ligesom vi også i fremtiden 
vil se kasernelukninger samt nedlæggelse af flere lokale biblioteker.   

I en tid, hvor væksten er koncentreret omkring Det Østjyske Bybånd samt København og 

Hovedstadsregionen, er analysen særligt fokuseret på kommuner beliggende uden for 
disse vækstområder, da disse kommuner står over for særlige udfordringer i forhold til at 

finde ny anvendelse i de funktionstømte offentlige bygninger. Det drejer sig fx om udfor-
dringer som en større befolkningsfraflytning, en højere andel af ældre borgere samt en 

begrænset erhvervsudvikling. Der eksisterer derfor en aktuel udfordring for mange kom-
muner i provinsen i at finde ny og økonomisk bæredygtig anvendelse af de funktionstøm-

te offentlige bygninger.   

På den baggrund er det også et særskilt formål med analysen at komme med konkrete 
anbefalinger til, hvordan man som offentlig myndighed fremadrettet kan arbejde med at 

aktivere og transformere funktionstømte offentlige bygninger. 

 

1.1 Om analysen 

Analysen af funktionstømte offentlige bygninger er finansieret af byfornyelseslovens for-
søgs- og udviklingsmidler og omhandler de bygninger, som kommunalreformen, dom-

stolsreformen samt sygehusreformen har frisat siden 2007.  

Analysen er gennemført af konsulentfirmaet Oxford Research i samarbejde med Region 

Syddanmark, Region Sjælland samt arkitektfirmaet Arkitema.  

Geografisk er analysen afgrænset til at omfatte 16 eksempelkommuner, der stort set alle 
ligger i Danmarks yderområder og dermed uden for Hovedstadsregionen og Det Østjyske 

Bybånd. 

De 16 kommuner er udvalgt i samarbejde med Region Syddanmark, Region Sjælland og 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter under hensyntagen til, hvilke kommuner der har 
huset såvel retsbygninger, sygehuse og rådhuse, som er blevet funktionstømte efter re-

formerne, ligesom der er taget højde for, i hvilke kommuner og byer der har været gen-

nemført områdefornyelse efter byfornyelsesloven. Disse valg af kommuner samt valg af 
bygninger i de enkelte kommuner er beskrevet nærmere i analysens kapitel 2 om metode 

og dataindsamling.  

Analysens overordnede formål er todelt: For det første at foretage en kortlægning af 

omfanget af funktionstømte offentlige bygninger i Region Sjælland og Region Syddan-

mark. For det andet at foretage en systematisk analyse af, hvad de funktionstømte byg-
ninger fra kommunalreformen, domstolsreformen og sygehusreformen bruges til i dag for 

på den baggrund at komme med konkrete anbefalinger til, hvordan kommuner og regio-
ner kan aktivere og skabe nyt liv i bygningerne.  
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Anbefalingerne hviler på en grundig analyse af, hvilke faktorer der er afgørende for, 

hvorvidt en bygning finder ny anvendelse. Det drejer sig eksempelvis om bygningernes 

arkitektoniske værdi, der knytter sig til en arkitektfaglig vurdering af bygningernes byg-
gestil, deres helhedsindtryk, samt hvorvidt de er fredede eller bevaringsværdige. Hertil 

kommer, at også bygningernes genanvendelsespotentiale ligger til grund for anbefalin-
gerne. I vurderingerne af genanvendelsespotentialet er der taget højde for, hvor nemt 

eller svært det er at energioptimere bygningerne (indvendigt såvel som udvendigt), det 
rumlige og tekniske potentiale, herunder fx fleksibilitet mht. placering af bærende kon-

struktioner, samt hvor nemt eller svært det er at øge bygningernes tilgængelighed for fx 

handicappede.2 

Det har ikke været hensigten at fremhæve hverken grimme eller pæne sider af bygnin-

gerne, men derimod at give et så sobert indtryk af bygningerne som muligt. Det har 
dermed ikke været hensigten at agere smagsdommer over bygningerne og/eller byerne.  

Undersøgelsen har med andre ord en ambition om at skabe overblik over udviklingen i de 

bygninger, som de tre reformer har frisat, og give kommuner og regioner viden om deres 
handlemuligheder og inspiration til, hvordan de kan medvirke til at give de tomme byg-

ninger nyt liv. 

Analysen har været styret af følgende undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvad har kommunerne eller regionerne gjort med rådhusene, sygehusene samt 

byretterne fra de seneste tre store reformer?  
o Hvor mange bygninger drejer det sig om? 

o Hvor mange af bygningerne er blevet omdannet? 

o Hvor mange står fortsat tomme?  
o Hvor mange er revet ned? 

 Hvad kendetegner de bygninger, der har fået en ny funktion, og hvad kendeteg-

ner dem, der ikke har fået en ny funktion? 
 Er der forskel mellem yderkommunernes og de øvrige kommuners succes med at 

finde ny anvendelse af de tidligere rådhuse, byretter og sygehuse?  

 Hvordan kan kommuner og regioner medvirke til at give de funktionstømte of-

fentlige bygninger nyt liv? 

 

Læsevejledning 

Rapportens brug af termen ’funktionstømte offentlige bygninger’ kan til tider synes misvi-
sende, da mange af bygningerne faktiske ikke er tomme. ’Funktionstømt’ refererer imid-

lertid til bygningernes oprindelige funktion som rådhus, byret og sygehus. Det vil sige, at 
bygningerne er funktionstømte i den forstand, at de ikke længere rummer disse funktio-

ner, eller at der er truffet beslutning om at nedlægge disse funktioner inden for en be-

grænset årrække. Analysen viser dog, at mange af bygningerne har fundet en ny funkti-
on, eksempelvis som lægehus, bibliotek, hotel eller bolig. De er dermed ikke funktions-

tømte i ordets egentlige betydning. Vi har alligevel valgt at holde fast i begrebet ’funkti-
onstømte offentlige bygninger’, da det har været analysens udgangspunkt. 

I kapitel 2 er der redegjort for analysens metode, og i kapitel 3 præsenteres analysens 
hovedresultater. Kapitel 4 indeholder kortlægningerne af omfanget af funktionstømte 

                                                

2 For en samlet oversigt over de faktorer, der ligger til grund for analyse og anbefalinger, henvises til kapitel 2 
(metode) samt til bilag 1 (skema til bygningsgennemgang). 
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offentlige bygninger, mens analysen af de styrende faktorer for bygningernes genanven-

delse præsenteres i kapitel 5.  

Nærværende rapport er en uddybet og veldokumenteret baggrundsrapport, som indehol-
der mange eksempler og detaljer. Rapportens analyser ligger til grund for en række kon-

krete anbefalinger til, hvordan regioner og kommuner fremadrettet kan arbejde for at 
aktivere og skabe nyt liv i de funktionstømte offentlige bygninger. Disse anbefalinger 

præsenteres i kapitel 6.  

For at sikre en høj anvendelsesgrad af analysens anbefalinger er der desuden udarbejdet 

et kortere særskilt notat med titlen: ’Guidelines og anbefalinger til nyt liv i funk-

tionstømte offentlige bygninger’. Dette notat indeholder et resumé af nærværende 
rapport og fokuserer derefter primært på, hvad kommunerne og regionerne kan gøre for 

at sikre genanvendelsen af de funktionstømte bygninger.   

Yderligere findes i et appendiks til analysen 10 best case-eksempler på genanvendelse 

af de tidligere rådhuse, byretter samt sygehuse.  

 

God læselyst.  

 

Oxford Research, september 2013 
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Kapitel 2. Analysens metode 

I kapitlet beskrives den anvendte metode ved bygningsgennemgang af udvalgte rådhuse, 

byretter og sygehuse i Region Sjælland og Region Syddanmark, der har mistet deres 

oprindelige offentlige funktion som følge af kommunal-, domstols- og sygehusreformerne 
i 2007. Metoden bygger på en operationel vurderingsmodel, der er udviklet til analysen 

for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Modellen er udviklet af Oxford Research i 
samarbejde med Arkitema, Region Syddanmark og Region Sjælland. 

Analysen af funktionstømte offentlige bygninger er udført i perioden fra februar til sep-

tember 2013. 

Undersøgelsen er udført i to spor; dels er der foretaget en totalkortlægning af funktions-

tømte offentlige bygninger i Region Syddanmark og Region Sjælland, dels er der foreta-
get en systematisk gennemgang og analyse af funktionstømte offentlige bygninger i 16 

udvalgte eksempelkommuner, jf. tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1: Eksempelkommuner 

Region Syddanmark Region Sjælland 

Assens Kommune Faxe Kommune  

Faaborg-Midtfyn Kommune Køge Kommune 

Haderslev Kommune Guldborgsund Kommune 

Sønderborg Kommune Kalundborg Kommune 

Tønder Kommune Lolland Kommune 

Varde Kommune Næstved Kommune 

Vejen Kommune Odsherred Kommune 

  Slagelse Kommune 

  Sorø Kommune 

 

Eksempelkommunerne er udvalgt på baggrund af deres geografiske beliggenhed i af-
stand fra Det Østjyske Bybånd, Hovedstadsregionen samt de større byer som Odense og 

Esbjerg. Endvidere er eksempelkommunerne udvalgt under hensyntagen til antallet samt 
typen af funktionstømte offentlige bygninger, ligesom der er taget højde for, hvilke 

kommuner og byer hvori der har været gennemført områdefornyelse efter byfornyelses-

loven. 

Kommunerne er udvalgt i samarbejde med regionerne samt ved telefoninterview med 

udvalgte tekniske forvaltninger i de 36 kommuner i de to regioner 

I alt er 61 bygninger gennemgået som en del af analysen. Ud af disse er ti bygninger 

udvalgt som cases af særlig interesse, som er blevet mere dybdegående undersøgt. 
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Den systematiske gennemgang er foretaget efter en stram metodisk operationalisering, 

hvor bl.a. bygningernes nuværende funktion, historiske formål, byggeår, stand, arkitek-

tur, fysiske beliggenhed samt de primære drivkræfter bag transformationen indgår som 
parametre. Gennemgangen er sket i samarbejde dels med medarbejdere i de enkelte 

kommuners planafdelinger for at sikre den lokale viden og forankring, dels med eksterne 
eksperter inden for arkitektur.  

 

2.1 Vurderingsmodellen 

Til brug i analysen af de funktionstømte offentlige bygninger er udviklet en model til vur-

dering af bygningernes potentialer for ny anvendelse. Modellen er udviklet af Oxford 
Research i samarbejde med Arkitema, Region Syddanmark og Region Sjælland.    

Modellen bygger på en række vurderingskriterier, og det er vigtigt at understrege, at 

hensigten med modellen ikke er at opstille 100 pct. objektive kriterier for bygningernes 
genanvendelsespotentialer. Modellen er derimod et vurderingsværktøj, som indeholder 

en række operationelle vurderingskriterier, der er anvendt i analysen af de funktionstøm-
te offentlige bygninger fra kommunal-, sygehus- og domstolsreformerne. Endvidere kan 

modellen anvendes fremadrettet i regionernes og kommunernes arbejde med funktions-

tømte offentlige bygninger, hvor de enkelte kriterier fungerer som en række opmærk-
somhedspunkter for kommuner og regioner.  

Modellens vurderingskriterier fremgår af tabel 2.2 på næste side. 
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Tabel 2.2: Vurderingskriterier  

Vurderingskriterium Beskrivelse 

Geografi: Beskriver bygningens 
beliggenhed ift. den overordnede 
geografi 

By, region og kommune, hvor bygningen er beliggende samt indbyggertal 

Beliggenhed: Beskriver bygningens 
omgivelser og nærmiljø 

Bygningens beliggenhedsværdi i forhold til fx nærhed til bymidte, kultur- og 
fritidsaktiviteter, infrastruktur, skov, vand etc. 

Bygningens sammenhæng med de omkringliggende boliger og bygninger 

Bygningens betydning for kvarterets eller områdets særlige præg 

Bygningsfakta: Beskriver de mest 
gængse fakta for bygningen såsom 
byggeår, og om bygningen er fredet 
eller bevaringsværdig 

Bygningens historiske formål, opførelsesår, størrelse, evt. tilknyttede uden-
dørsarealer samt årstal for seneste større renovering 

Bygningens nuværende funktion samt årstal for ny anvendelse 

Evt. tidsperiode hvor bygningen har stået tom  

Bygningens fredningsstatus og bevaringsværdighed (SAVE-registeret) 

Bygningens arkitektoniske værdi, fx byggestil og materialer 

Genanvendelsespotentiale: Beskri-
ver bygningens potentiale for at blive 
anvendt til nye bæredygtige formål 

Bygningens rumlige og tekniske potentiale (herunder fx fleksibilitet mht. place-
ring af bærende konstruktioner) samt tilgængelighedspotentiale (fx mht. etab-
lering af elevator, p-pladser el. handicapvenlige adgangsforhold) 

Bygningens energioptimeringspotentialer ind- og udvendigt 

Bygningens beliggenhed ift. særlige regulative forhold som fx kommune- og 
lokalplaner 

Aktører: Beskriver ejerforhold, lokalt 
og politisk engagement i bygningen 
samt andre interessenter 

Bygningens nuværende ejerforhold samt om der er taget politisk strategisk 
stilling til bygningens fremtid 

Ekstern interesse for anvendelse eller køb af bygningen fra fx lokale foreninger 
eller developere 

Lokal diskussion eller debat ved borgermøder eller i lokale medier omk. bygnin-
gens fremtid 

Økonomi: Beskriver den offentlige 
ejendomsvurdering samt nuværende 
driftsomkostninger 

Bygningens ejendomsvurdering, årlige driftsomkostninger samt eventuelle 
nedrivningsomkostninger 

Kilde: Oxford Research 2013 

 

Modellens grundtanke 

Som beskrevet indledningsvist er hensigten med modellen at opstille en række kriterier 
for vurdering af bygningernes potentialer for ny anvendelse.  

Som det ses i nedenstående figur 2.1., arbejdes der i modellen med to overordnede ele-
menter: vurderingskriterier og indikatorer. 
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Figur 2.1: Princippet bag vurderingsmodellen 
Principskitse 

 

Kilde: Oxford Research 2013 

 

Som det fremgår af figuren, er hvert vurderingskriterium tilknyttet en række indikatorer. 

Indikatorerne har form af spørgsmål med faste svarkategorier og med åbne kommentar-
felter.3  

Hovedparten af vurderingskriterierne kan tildeles en værdi. Der arbejdes overordnet med 
en værditildeling på 1 – 5 point, hvor 1 er den laveste score og 5 den højeste score. Be-

tydningen af hver score fremgår ud for pointtallet.  

Men der er også vurderingskriterier, som ikke meningsfuldt kan tildeles en værdi, fx opfø-

relsesår, bygningsstørrelse og omfanget af lokalt og politisk engagement. For disse krite-

riers vedkommende er felterne udfyldt med den benævnelse, som fremgår i skemaet for 
bygningsgennemgangen, jf. bilag 1.  

Det er vigtigt at understrege, at modellen ikke kan stå alene, og at hensigten med model-
len ikke er at opstille fuldt ud objektive kriterier for vurderingen af bygningerne. Derfor er 

der til hvert vurderingskriterium knyttet et kommentarfelt, som giver mulighed for at 

uddybe pointgivningen/svaret. 

Det er endvidere muligt i den samlede vurdering af bygningerne at vægte vurderingskri-

terierne i forhold til hinanden. For eksempel kan der være en bygning, som scorer højt 
pga. optimal beliggenhed, men lavt pga. generel dårlig tilstand og lav fleksibilitet, hvilket 

medfører en omkostningstung transformation og dermed en dårligere business case.  

Modellen skal på den baggrund ses som et værktøj, der dels kan kvalificere og systemati-
sere vurderingerne af bygningernes genanvendelsespotentiale, dels øge gennemsigtighe-

den i karakteristikken af de best cases, der skal inspirere landets regioner og kommuner i 
deres udvikling/transformation af funktionstømte offentlige bygninger.  

 

                                                

3 Det komplette spørgeskema indeholdende samtlige vurderingskriterier og tilknyttede indikatorer er vedlagt 
som bilag 1 

Samlet score for bygningen 

Værdi 1 

 

Værdi 2 

 

 
Værdi 3 

 

 

Indikator 1 

 

Indikator 2 

 

 

Vurderingskriterium 2 

Indikator 1 

 

Indikator 2 

 

 

Vurderingskriterium 1 

Indikator 1 

 

Indikator 2 

 

 

Vurderingskriterium 3 
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2.2 Kortlægning og udvælgelse af bygninger 

Indsamling af data til analysen af funktionstømte bygninger i Region Sjælland og Syd-

danmark har været nødvendig at udføre på forskellig vis for hver bygningstype. 

For rådhusene er alle 36 relevante kommuner i Region Sjælland og Syddanmark kontak-

tet telefonisk og adspurgt, hvad de gamle rådhuses nuværende funktion er. Alle de byg-
ninger, der ikke længere har kommunal administration som primær anvendelse, er blevet 

udvalgt. Enkelte rådhuse, som fortsat rummer kommunal administration, er dog medta-

get i analysen, da der for disse bygninger er truffet beslutning om at nedlægge disse 
funktioner inden for de kommende år. Det gælder fx rådhuset i det tidligere Helle Kom-

mune, som mister sine kommunale administrative funktion i 2014. Dette resulterede i 35 
rådhuse i eksempelkommunerne og i alt 56 rådhuse i regionerne, jf. kort 3.1 og 3.2 i 

kapitel tre.  

For sygehusene er der modtaget lister fra regionerne over sygehuse, hvor hele eller 

dele af bygningskomplekset skal anvendes til andet end sygehus nu eller i den nærmeste 

fremtid. Grundet størrelsen på bygningerne og behovet for at tænke fremad er der i to-
talkortlægningen såvel som i analysen kun medtaget sygehuse, hvor bygningerne mister 

deres funktion senest i 2020. Der findes 13 relevante sygehuse i eksempelkommunerne 
og 17 i alt i de to regioner, jf. kort 3.1 og 3.2 i kapitel 3. 

For retsbygningerne er der modtaget en liste fra Domstolsstyrelsen over samtlige byg-

ninger, som styrelsen er fraflyttet som følge af domstolsreformen i 2007. Ud fra denne 
liste er de bygninger, der har indeholdt retssale, udvalgt som udgangspunkt for undersø-

gelsens totalkortlægning. Dermed er fx politistationer, arrestbygninger mv. ikke med i 
analysen. Bygningsstyrelsen har efterfølgende kvalificeret listen og har udvalgt de mest 

relevante retsbygninger i eksempelkommunerne. Dette har resulteret i en analyse af 13 
retsbygninger. I alt findes der i de to regioner 50 bygninger med retssale, som ikke læn-

gere anvendes af Domstolsstyrelsen, jf. kort 3.1 og 3.2 i kapitel 3. 

Kortlægningen har resulteret i udvælgelse af 61 bygninger, der indgår i analysen. 

 

Udvælgelse af best cases  

For at finde de ti bedste cases er der fokuseret på bygninger, der har fundet ny anven-

delse og gerne er en del af kommunale eller regionale strategier. Casene er udvalgt med 
henblik på at få en ligelig geografisk spredning og en diversitet i både bygningstype og 

anvendelse. Der er desuden taget hensyn til, at det har været muligt at indsamle godt 

materiale til den arkitektfaglige vurdering for de pågældende bygninger. Derudover har 
det været relevant at inddrage en case (sygehuset i Nykøbing Sjælland), hvor der endnu 

ikke er fundet ny funktion, men hvor bygningen vurderes at have et stort og urealiseret 
potentiale for ny anvendelse. Yderligere er casen udvalgt pga. tidligere erfaringer med 

bygnings- og områdetransformation.  

Formålet med casene er at give en uddybende illustration af, hvordan man er lykkedes 
med at skabe nye funktioner i de tidligere rådhuse, sygehuse og byretter i udvalgte 

kommuner i Region Sjælland og Region Syddanmark. 
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2.3 Dataindsamling ift. vurderingsmodellen 

I forbindelse med indsamling af data til udfyldelse af modellens vurderingsskema (bilag 

1) er de 61 udvalgte bygninger alle blevet besigtiget af Oxford Research, og der er gen-
nemført interviews med interessenter med relevant viden.  

Der er udført interviews med kommunale ansvarlige på forskellige niveauer, eksempelvis 
med en leder for kommunale ejendomme, med en sekretær i den kommunale boligkom-

mission eller med en fuldmægtig i teknik- og miljøforvaltningen, alt efter hvem der har 

haft den relevante viden om bygningerne. Derudover er der afholdt interviews med de 
evt. nye ejere af bygningerne.  

I næsten alle tilfælde har både kommuner og nye ejere været villige til at deltage i un-
dersøgelsen. I alt er der udført interviews med 33 ejere, brugere og kommunale ansvarli-

ge angående bygningerne. Endvidere er der gennemført supplerende interviews med 
virksomheder eller organisationer med særlig kendskab til nogle af de nye funktionsmu-

ligheder, fx inden for detailhandel. 

For alle 61 bygninger er der foretaget en arkitektfaglig gennemgang af alle bygningsdele 
på klimaskærm og i terræn, med henblik på at bygningerne fremtræder i forsvarlig byg-

nings-, sikkerheds- og sundhedsmæssig stand. Der er også foretaget en vurdering af, 
hvilke forbedringer der bør udføres. Denne vurdering er foretaget på basis af plan-, snit- 

og hovedtegninger af bygningerne, i det omfang disse har været mulige at fremskaffe. 

Tegningerne er blevet fremskaffet gennem kontakt med alle de kommunale bygningsan-
svarlige afdelinger samt nuværende ejere af bygningerne. I langt de fleste tilfælde er der 

fremfundet tegninger på bygningerne – for 32 ud af 35 rådhuse, 10 ud af 13 retsbygnin-
ger og 7 ud af 13 sygehuse.  

I forbindelse med de ti casebygninger er der foretaget uddybende interviews med de nye 
ejere af bygningerne med fokus på grundlaget for den nye anvendelse, og hvordan om-

dannelsesprocessen er foregået. Desuden er der gennemført besigtigelser af arkitekter 

fra Arkitema, og der er foretaget en tilstandsvurdering af bygningens indvendige overfla-
der samt en registrering af vedligeholdelsestilstanden på de tekniske installationer.4 

Endvidere er der i dataindsamlingen blevet gennemført en grundig desk research for at 
indsamle supplerende information og viden om de kommuner, byer og bygninger, der 

indgår i analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

4 Nærmere information omkring tilstandsvurdering findes i bilag 2 
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Kapitel 3. Analysens hovedresultater 

Der er gennemsnitligt tre funktionstømte bygninger i hver kommune 

Den samlede kortlægning af de funktionstømte offentlige bygninger i de 36 kommuner i 

Region Syddanmark og Region Sjælland viser, at de to regioner rummer 123 funktions-
tømte offentlige bygninger, der fordeler sig på 56 rådhuse, 50 retsbygninger og 17 

sygehuse5 – i figur 3.1. markeret ved hhv. rød, gul og grøn farve.   

Af de i alt 56 rådhuse, der ikke længere fungerer som kommunaladministration, er 33 

beliggende i Region Syddanmark og 23 i Region Sjælland. De tidligere byretter og syge-

huse fordeler sig næsten ligeligt mellem de to regioner med 24 byretter i Region Syd-
danmark og 26 i Region Sjælland samt ti sygehuse i Region Syddanmark og syv i Region 

Sjælland.  

 

Figur 3.1: Funktionstømte offentlige rådhuse, sygehuse og retsbygninger i Region Syd-
danmark og Region Sjælland 

 

Kilde: Oxford Research. Kort baseret på ”Kommuner før og efter kommunalreformen, Miljøministeriet, Kort og 
Matrikelstyrelsen  

Kortlægningen viser videre, at der i gennemsnit er ca. tre funktionstømte offentlige byg-
ninger per kommune i de to regioner. Gennemsnittet dækker dog over stor kommunal 

                                                

5 Det skal bemærkes, at enkelte bygninger fortsat rummer deres oprindelige offentlige funktion, men for disse 
bygninger er der truffet beslutning om, at disse funktioner nedlægges inden for de kommende år. Det gælder 
særligt for sygehusene, men drejer sig også om få rådhuse. Den nærmere metode for bygningsudvælgelsen 
fremgår af analysens metodekapitel. 
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variation, hvor der i kommuner med flest funktionstømte offentlige bygninger er op til 

otte bygninger og i kommuner med færrest ned til én bygning. I gennemsnit er der i 

Region Syddanmark tre bygninger per kommune, mens det tilsvarende tal for Region 
Sjælland er fire.  

 

Yderkommunerne er særligt udfordret af antallet af bygninger 

I de to regioner er der 12 definerede yderkommuner, og kortlægningen viser, at der i 
gennemsnit er flere funktionstømte offentlige bygninger i yderkommunerne sammenlig-

net med de øvrige kommuner.6 Der er således i gennemsnit ca. fem funktionstømte of-

fentlige bygninger i yderkommunerne. Det højere gennemsnit skyldes overvejende et 
større antal funktionstømte rådhuse, idet yderkommunerne typisk er sammenlagt af flere 

kommuner end ikke-yderkommunerne.7 

Analysen har ønsket at besvare spørgsmålet, om der er forskel mellem yderkommunernes 

og de øvrige kommuners succes med at finde ny anvendelse af de tidligere rådhuse, 

byretter og sygehuse. Her viser kortlægningen, at der ikke er nævneværdig forskel mel-
lem de to kommunetyper: Den gennemsnitlige succesrate for yderkommunerne er såle-

des 54 pct., mens den for ikke-yderkommunerne er 56 pct. 

Den umiddelbare konklusion er derfor, at selvom det gennemsnitlige antal funktionstømte 

bygninger er højere i yderkommunerne end i ikke-yderkommuner, er det ikke ensbety-
dende med, at yderkommunerne har procentvis flere funktionstømte offentlige bygninger 

sammenlignet med ikke-yderkommunerne i analysen.  

En nærmere analyse af, hvilke typer af nye funktioner de funktionstømte bygninger har 
fundet, viser dog, at der fortsat synes at være en stor udfordring forbundet med at finde 

ny anvendelse til disse i yderkommunerne: En større andel af de funktionstømte offentli-
ge bygninger i yderkommunerne er således fortsat på offentlige hænder, end tilfældet er 

for de øvrige kommuner. 

Yderligere vil det alt andet lige være forbundet med en større indsats at finde nye funkti-
oner til bygningerne i yderkommunerne af den simple grund, at antallet af bygninger er 

højere sammenlignet med de øvrige kommuner. 

 

60 pct. af de funktionstømte bygninger har fundet ny funktion 

Ser man nærmere på de 61 funktionstømte offentlige bygninger, der er i analysens 16 
eksempelkommuner, er der i alt 36 af disse bygninger, der har fundet ny anvendelse, 

mens 25 endnu enten fortsat rummer offentlige funktioner, er tomme og/eller til salg.  

De 36 bygninger med ny anvendelse dækker over, at 23 ud af 35 rådhuse har fået en 

funktion, 8 ud af 13 byretter har fået ny funktion, og endelig at 5 ud af 13 sygehuse har 
fået ny funktion.  

De 25 bygninger uden ny anvendelse dækker derimod over, at 19 bygninger står tomme 

og er til salg, og at 6 bygninger fortsat – i en tidsbegrænset periode – fungerer inden for 
det oprindelige formål og endnu ikke har fundet en ny funktion. Det gælder altovervejen-

de for sygehusene, som udfases og lukkes ned i en periode frem mod 2020. 

                                                

6 Definitionen af yderkommuner bygger på tre officielle definitioner, der stammer fra: 1) Planloven, 2) Landdi-
striktsprogrammet 2007-2013 og 3) EU’s strukturfondsmidler. Der er i alt 34 yderkommuner i Danmark ifølge de 
tre nævnte definitioner.  

7 I gennemsnit er yderkommunerne sammenlagt af fem kommuner, mens tallet for de øvrige kommuner er fire.  



 

 

 

17 

 

Rådhusene anvendes som oftest til nye offentlige formål 

Hovedparten af rådhusene, som indgår i analysen, er fra 1960–1970’erne, hvilket bety-
der, at der ofte er tale om brede, lave murstensbygninger opført i forbindelse med kom-

munalreformen i 1970.  

En række af de tidligere rådhuse, som er ældre end den forrige kommunalreform (typisk 

fra begyndelsen af 1900-tallet og frem mod 1940’erne), er derimod karakteriseret ved 
tidligere at have fungeret under en anden offentlig funktion, fx som kommuneskole eller 

plejehjem, før de blev omdannet til rådhuse i forbindelse med kommunalreformen i 1970. 

De pågældende rådhuse har derefter typisk oplevet en knopskydning omkring den ældre 
bygning.  

På baggrund af byggestilen fra 1960-1970’erne, bygningernes manglende sammenhæng 
til de omkringliggende bygninger og en ofte usammenhængende knopskydning er rådhu-

senes arkitektoniske værdi generelt lav. Den begrænsede arkitektoniske værdi kan være 

med til at forklare den relativt høje andel af rådhuse, der fortsat rummer en form for 
offentligt formål, da kommunerne har vurderet, at bygningerne er svære at sælge. Der er 

dog ingen umiddelbar sammenhæng mellem, hvorvidt bygningerne har fundet ny anven-
delse og deres arkitektoniske værdi.  

Omvendt er rådhusenes generelle genanvendelsespotentiale stort, og de tidligere rådhu-
se, som har fundet ny anvendelse, er også karakteriseret ved at være dem, der internt 

mellem rådhusene har det højeste genanvendelsespotentiale forstået som muligheder for 

energioptimering af bygningerne, fleksibilitet mht. placering af bærende konstruktioner 
samt muligheder for at øge bygningernes tilgængelighed for fx handicappede.  

De tidligere rådhuse er ofte beliggende centralt enten i forhold til infrastruktur eller by-
midte, og det er typisk de tidligere rådhuse i de større landsbyer med 2.000–4.999 ind-

byggere, der har fundet ny anvendelse. Den nye funktion er typisk kommet til umiddel-

bart efter reformen i 2007 eller fra 2011 og frem, i fald bygningerne i den mellemliggen-
de periode har fungeret som en del af den kommunale forvaltning.  

Det gælder for de 23 rådhuse i analysen, som har fundet ny funktion, at 11 har fået an-
dre offentlige formål end rådhusadministration. Det drejer sig eksempelvis om kommuna-

le familiehuse (sundhedspleje, familierådgivning mv.), daginstitutioner, biblioteker, kul-

turhuse, kommunalt ejede A/S’er eller forsyningsselskaber. Genanvendelsen er dermed 
karakteriseret ved funktioner, hvor der er behov for flere mindre rum som fx kontorer 

eller mødelokaler, der dermed matcher bygningernes oprindelige arkitektoniske udform-
ning.  

De resterende rådhuse, der er solgt til private og selvejende institutioner, er bl.a. om-
dannet til uddannelsesformål, boliger, dagligvarebutikker og erhvervsudlejning. 

Hovedparten af de 12 rådhuse uden ny funktion er til salg, og de er typisk stadig kom-

munalt ejede. De rådhuse, der ikke længere er i kommunalt eje, er typisk blevet solgt ”i 
de gode år før finanskrisen” umiddelbart efter kommunalreformen i 2007 og er i dag 

enten til salg igen eller afventer opgørelse af deres konkursbo.  

Der er ikke, som tilfældet er med de genanvendte rådhuse, en fællesnævner mht. byg-

ningernes byggeår. Dog ses der en tendens til, at de private opkøbere har haft størst 

interesse for de rådhuse, som er opført længe før kommunalreformen i 1970, og som 
oprindeligt er bygget til andre formål såsom skole mv.  

Rådhusene har i gennemsnit stået funktionstomme i ca. tre år, og det overvejes i nogle 
kommuner, om de bygninger, der er meget svære at sælge, skal rives ned. Yderligere 
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overvejes det i nogle kommuner at sætte prisen ned på de bygninger, som kommunerne 

har sat til salg, som konsekvens af lange liggetider.  

 

Byretterne har ofte stor herlighedsværdi og opkøbes af private  

Byretterne har modsat de tidligere rådhuse typisk en høj arkitektonisk værdi, som bl.a. 
stammer fra bygningernes harmoniske byggestil og gode sammenhæng til det omkring-

liggende bebyggede miljø. Bygningerne er altovervejende fra slutningen af 1800-tallet 
eller begyndelsen af 1900-tallet og dermed ældre end både sygehusene og rådhusene i 

analysen.  

Også byretterne er karakteriseret ved at have god beliggenhed enten i forhold til bymid-
te, naturskønne arealer eller infrastruktur.  

De otte transformerede byretter er netop karakteriseret ved deres bycentrale eller natur-
skønne lokalisering, og syv ud af otte er bevaringsværdige. Bygningernes arkitektoniske 

værdi er dermed generelt meget høj, både når der sammenlignes internt mellem byretter 

med og uden ny funktion, og når der sammenlignes med sygehuse og rådhuse.  

Generelt er de otte byretter med ny funktion også karakteriseret ved at have et højere 

genanvendelsespotentiale end de øvrige byretter og dermed lettere at transformere til ny 
funktion. Byretterne er dog alt andet lige en bygningsgruppe, som er både krævende og 

omfattende at genanvende, idet der med bevaringsværdigheden følger en række restrik-
tioner i forhold til omdannelsen, som skal ske i respekt for bygningens nuværende ud-

seende. Det betyder bl.a., at en energioptimering skal ske via indvendig facadeisolering, 

ligesom det kan være vanskeligt at modernisere og indarbejde de tekniske installationer.   

Der er i dag ingen offentlige funktioner i de tidligere byretter, og genanvendelsen er ty-

pisk foranlediget af private opkøbere med lokal tilknytning, herunder både til privat bolig, 
til liberale erhverv og til erhvervsformål. Dette indikerer, at der samlet set er tale om 

attraktive bygninger, og herunder investeringsobjekter, til flere forskellige typer af for-

mål. De tidligere byretter er bl.a. indrettet til hoteller, lægepraksisser og lejligheder.  

Som det er tilfældet med de genanvendte retsbygninger, er hovedparten af byretterne 

uden ny funktion også enten bevaringsværdige eller fredede. Denne status kan dog – 
paradoksalt nok – være en af årsagerne til, at bygningerne fortsat er funktionstømte: For 

selv om en fredet eller bevaringsværdig bygning både kan indeholde herlighedsværdier 

såsom smuk arkitektur og en spændende historie, der virker tiltrækkende på bestemte 
købersegmenter, indikerer analysen, at det for andre potentielle købere ses som en 

hæmsko, fx hvis man har planer om nedrivning eller gennemgribende renovering.   

Yderligere kan byretternes størrelse være en forklaring på, at de fortsat står uden ny 

funktion, idet byretterne uden ny funktion generelt er større end byretter med ny anven-
delse. Det er også karakteristisk, at de tomme byretter er geografisk lokaliseret enten i 

Jylland eller på Fyn, og at de i den regionale geografi alt andet lige er beliggende i de 

mere afsidesliggende byer.  

 

Det er vanskeligt at finde ny anvendelse til de store sygehuse 

Det er karakteristisk for sygehusene i denne analyse, at de er opstået ved knopskydning 

omkring en sygehusbygning fra begyndelsen af 1900-tallet. Op gennem 1970’erne og i 

starten af 1980’erne steg behovet for flere m2, bl.a. som følge af en større specialisering 
og mere pladskrævende udstyr. På mange af de eksisterende sygehuse blev der i denne 

periode bygget til omkring det eksisterende sygehus’ hovedbygning. 
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Denne ekspansion har betydet, at der på de funktionstømte sygehuse rådes over et højt 

antal m2, ligesom sygehusene indeholder specialiserede funktioner såsom operationsstu-

er, laboratorier mv. Hertil kommer, at bygningerne er konstrueret, så de har særdeles 
brede gangarealer og mindre rum langs vinduerne, dvs. modsat behovet i boligbyggeri, 

hoteller og konferencecentre mv. Disse forhold gør tilsammen, at genanvendelsen af 
bygningerne er vanskeligere end for rådhusene og retsbygningerne.   

Analysen viser da også, at det er de mindste af sygehusene i analysen, som indtil videre 
har haft lettest ved at blive genanvendt. Hertil kommer, at alle analysens fem sygehuse, 

der har fundet ny anvendelse, stort set udelukkende rummer en offentlig funktion (bort-

set fra udlejning til private, liberale erhverv). Der har med andre ord endnu ikke været 
private investorer på banen med interesse i omdannelse af sygehusbyggeri nogle af de 

pågældende steder.  

På alle fem sygehuse er der således en eller anden form for offentligt engagement i form 

af forskellige typer af sundhedsfaglige funktioner, herunder sundhedscentre og kombine-

ret sundhedsfaglig behandling i form af både offentlige og private sundhedsfunktioner 
(speciallæger, psykologer, fysioterapeuter, jordemødre mv.) Et enkelt sygehus er om-

dannet til rådhus.  

Der er i alt otte sygehuse, som endnu ikke har fundet ny funktion. På flertallet af disse 

sygehuse er der fortsat sygehusfunktion, mens resten er tomme og sat til salg. Sygehu-
sene uden ny funktion er i særlig grad karakteriseret ved at være meget store byggerier, 

der dækker mere end 10.000 m2. Bygningernes størrelse udgør den største udfordring i 

forhold til at finde nye funktioner, der kan skabe liv i bygningerne. I de områder, hvor 
sygehusene er beliggende, er det ganske enkelt svært at finde aktører, der har kritisk 

masse til så mange m2.  

Ikke desto mindre er hovedparten af de otte sygehuse beliggende naturskønt med vand 

og skov som nærmeste naboer, og på tre af sygehusene er store dele af bygningsmassen 

enten fredet eller bevaringsværdig. Der pågår for nogle af sygehusenes vedkommende 
en dialog mellem regionerne og Freja Ejendomme om eventuel overdragelse af sygehu-

sene, når sygehusfunktionen ophører. 

 

En række faktorer er styrende for bygningernes genanvendelse 

Kortlægningen af de funktionstømte offentlige bygninger viser, at der eksisterer en ræk-
ke faktorer, der er styrende for bygningernes genanvendelse. Her er det ikke overra-

skende, at de overordnede mere håndfaste faktorer, der har betydning for, hvorvidt byg-
ningerne genanvendes, er: 

 Bygningsfaktorer  

o Bygningernes status i forhold til fredning og bevaringsværdighed. I mange 
tilfælde ses en fredning/bevaringsværdighed som en styrke, og i enkelte til-

fælde som en svaghed.  

o Bygningernes form, hvor særligt bygninger fra 1960’erne og 1970’erne er ud-
fordret af deres arkitektur, bredde og mange bærende vægge.  

o Omkostningsniveauet for omdannelse af bygningerne, idet en funktionsæn-
dring typisk medfører en række ændrede krav eller restriktioner i forhold til 

fx brandsikkerhed og handicapvenlige adgangsforhold. 

o Bygningernes størrelse, hvor det – i en tid med et stigende antal ledige er-
hvervslejemål over hele landet – særligt kan være vanskeligt at finde ny an-

vendelse til de største og mest komplekse bygninger såsom sygehuse. Der er 
– i bedste fald – meget få nye ejere med et så stort lokalebehov i de pågæl-

dende områder. 
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 Beliggenhedsfaktorer 

o Bygningernes geografiske beliggenhed i en kommunal hovedby/store lands-
byer samt tæt på gode infrastrukturelle forbindelser, særligt i forhold til om-

dannelse til detailhandelsbutikker. Dette er i overensstemmelse med de se-

neste års nye planlægningsparadigme, hvor det ikke længere er afgørende at 
være lokaliseret i bymidten, hvorimod tilgængelighed ved større indfaldsveje 

er en stadig mere afgørende faktor. 
o Byernes størrelse har også betydning for bygningernes genanvendelsespo-

tentiale, hvor det synes lettere at finde ny anvendelse af bygningerne i de 

mellemstore byer med 2.000–5.000 indbyggere tæt på de større byer (kom-
munale hovedbyer eller købstæder) end i mindre byer med færre indbyggere 

og mindre udbud af butikker. 

Analysen peger derimod på, at den lokale debat omkring bygningernes fremtid har været 

en begrænset faktor i forbindelse med genanvendelsen af bygningerne. Dette kan over-

raske, da der ved reformernes vedtagelse var stor diskussion i medierne om betydningen 
af funktionstømningen særligt for de mindre byer på landet. Analysen peger imidlertid 

på, at funktionstømningen generelt set er forløbet uden de store borgerprotester, hvilket 
både kan skyldes, at der er gået en årrække siden reformernes vedtagelse, og at borger-

ne derfor har haft god tid til at vænne sig til den nye virkelighed.  

Yderligere er funktionstømningen foregået glidende, hvor der fx i mange rådhuse fortsat 

har været kommunaladministration i flere år efter reformen. Det har bevirket, at luknin-

gen af rådhuset ikke er blevet oplevet så drastisk. Endvidere er det lokale ejerskab til 
rådhuse såvel som byretter trods alt mindre end til eksempelvis byens folkeskole, hvor 

flere borgere berøres direkte af en lukning og mærker dens konsekvenser i deres daglig-
dag.  

I analysen findes dog eksempler på, at den lokale opbakning eller engagement har haft 

betydning for bygningernes nye funktion. Hertil kommer, at særligt lukningen af sygehu-
sene har skabt lokal debat, hvilket kan tilskrives bygningernes centrale funktion, der i 

sidste ende kan gøres til et spørgsmål om liv og død samt deres store lokale betydning 
som arbejdspladser. Debatten har dog primært drejet sig om selve lukningen af sygehu-

sene og ikke i så høj grad om deres fremadrettede anvendelse.  

Endelig vidner analysen om, at kommuner og regioner ved at arbejde strategisk med 

deres samlede ejendomsportefølje kan være med til at øge sandsynligheden for, at de 

funktionstømte offentlige bygninger opnår en ny anvendelse. Dette uddybes i det følgen-
de kapitel. 
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Kapitel 4. Omfanget af funktionstømte of-
fentlige bygninger samt bygningernes ka-
rakteristika 

Der stilles i kapitlet skarpt på den overordnede kortlægning og karakteristik af bygnin-
gerne i analysen. I kortlægningen skelnes mellem to overordnede bygningsgrupper hhv. 

bygninger med ny og uden ny funktion. 

Kortlægningen er grundlaget for undersøgelsens analyse og fremadrettede anbefalinger. 

Kortlægningen bidrager dermed til at tegne det generelle billede af, hvad der karakterise-
rer de tidligere offentlige bygninger, som blev tilovers efter kommunalreformen, dom-

stolsreformen samt sygehusreformen i 2007.   

I kapitlet besvares følgende spørgsmål: 

 Hvor mange bygninger er funktionstømte efter de tre reformer i Region Sjælland 

og Region Syddanmark? 

 Hvor mange anvendes til nye formål i de udvalgte eksempelkommuner i de to 

regioner? 
 Hvad kendetegner bygningerne (dem der har fundet ny anvendelse samt dem 

der fortsat er funktionstomme) i forhold til beliggenhed, fredningstilstand, arki-

tektonisk værdi etc.? 

Kapitlet indledes med en overordnet regional kortlægning af omfanget af de funktions-
tømte offentlige bygninger i de to regioner, hvorefter der zoomes ind på bygningerne i de 

16 udvalgte eksempelkommuner, som er udvalgt med henblik på at foretage en tilbunds-
gående kortlægning.  

 

4.1 Overordnet regional kortlægning 

Den samlede kortlægning af de funktionstømte offentlige bygninger i de 36 kommuner i 

Region Syddanmark og Region Sjælland viser, at de to regioner rummer 123 funktions-
tømte offentlige bygninger, der fordeler sig på 56 rådhuse, 50 retsbygninger og 17 

sygehuse8. 

I figur 4.1. gives et overblik over de 123 bygningers beliggenhed og tidligere funktion, 

der er markeret ved hhv. rød, gul og grøn farve.   

Af de i alt 56 rådhuse, der ikke længere fungerer som kommunal administrationsbygning, 
er 33 beliggende i Region Syddanmark og 23 i Region Sjælland. De tidligere byretter og 

sygehuse fordeler sig næsten ligeligt mellem de to regioner med 24 byretter i Region 
Syddanmark og 26 i Region Sjælland samt ti sygehuse i Region Syddanmark og syv i 

Region Sjælland.  

                                                

8 Det skal bemærkes, at enkelte bygninger fortsat rummer deres oprindelige offentlige funktion, men for disse 
bygninger er der truffet beslutning om, at disse funktioner nedlægges inden for de kommende år. Det gælder 
særligt for sygehusene, men drejer sig også om få rådhuse. Den nærmere metode for bygningsudvælgelsen 
fremgår af analysens metodekapitel. 
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Figur 4.1: Funktionstømte offentlige rådhuse, sygehuse og retsbygninger i Region Syd-
danmark og Region Sjælland 

 

Kilde: Oxford Research. Kort baseret på ”Kommuner før og efter kommunalreformen, Miljøministeriet, Kort og 
Matrikelstyrelsen 

Kortlægningen viser videre, at der i gennemsnit er ca. tre funktionstømte offentlige byg-

ninger per kommune i de to regioner. Gennemsnittet dækker dog over stor kommunal 
variation, hvor der i de kommuner, der har flest funktionstømte offentlige bygninger, er 

op til otte bygninger og i kommuner med færrest ned til én bygning. I gennemsnit er der 
i Region Syddanmark tre bygninger per kommune, mens det tilsvarende tal for Region 

Sjælland er fire.  

I de to regioner er der 12 definerede yderkommuner, og kortlægningen viser, at der i 
gennemsnit er flere funktionstømte offentlige bygninger i yderkommunerne sammenlig-

net med de øvrige kommuner.9 Der er således i gennemsnit ca. fem bygninger i yder-
kommunerne. Det højere gennemsnit skyldes overvejende et større antal funktionstømte 

rådhuse, idet yderkommunerne typisk er sammenlagt af flere kommuner end ikke-

yderkommunerne10.  

                                                

9 Definitionen af yderkommuner bygger på tre officielle definitioner, der stammer fra: 1) Planloven, 2) Landdi-
striktsprogrammet 2007-2013 og 3) EU’s strukturfondsmidler. Der er i alt 34 yderkommuner i Danmark ifølge de 
tre nævnte definitioner. Denne brede definition af yderkommuner anvendes også af andre aktører, som er 
beskæftiget med udvikling i yderområder, fx i forbindelse med Realdanias indsats ’Stedet Tæller’, som bygger 
på et tidligere samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet om udvikling af kystturismen (http://www.stedet-
taeller.dk/om-kampagnen/organisering.aspx). 

10 I gennemsnit er yderkommunerne sammenlagt af fem kommuner, mens de øvrige kommuner i gennemsnit er 
sammenlagt af fire kommuner.  
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4.2 Kortlægning i eksempelkommunerne 

I analysen fokuseres der som nævnt på 16 udvalgte eksempelkommuner, hvori vi har 

besøgt og analyseret samtlige funktionstømte offentlige bygninger, der opfylder de op-
satte kriterier. Det betyder, at analysen omfatter 61 bygninger i Region Syddanmark og 

Region Sjælland, som fordeler sig således på tre funktioner: 

 35 tidligere rådhuse 
 13 tidligere byretter 

 13 tidligere sygehuse. 

Bygningerne er lige fordelt mellem de to regioner, og der er således 31 bygninger i Regi-

on Syddanmark og følgelig 30 i Region Sjælland. I figur 4.2. ses alene de funktionstømte 

offentlige bygninger i de 16 udvalgte kommuner11.  

 

Figur 4.2: Funktionstømte rådhuse, sygehuse og retsbygninger inkluderet i analysen 

 

Kilde: Oxford Research. Kort baseret på ”Kommuner før og efter kommunalreformen, Miljøministeriet, Kort og 
Matrikelstyrelsen 

 

                                                

11 Det skal bemærkes, at enkelte bygninger fortsat rummer deres oprindelige offentlige funktion, men for disse 
bygninger er der truffet beslutning om, at disse funktioner nedlægges inden for de kommende år. Det gælder 
særligt for sygehusene, men drejer sig også om få rådhuse. Den nærmere metode for bygningsudvælgelsen 
fremgår af analysens metodekapitel. 
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Ser man nærmere på de pågældende 61 bygninger, er der i alt 36 af disse bygninger, 

der har fundet ny anvendelse, mens 25 endnu enten fortsat rummer offentlige 

funktioner, er tomme og/eller til salg.  

Som det ses i tabel 4.1., dækker de 36 bygninger med ny anvendelse over, at 23 ud af 

35 rådhuse har fået en funktion, 8 ud af 13 byretter har fået ny funktion, og endelig at 5 
ud af 13 sygehuse har fået ny funktion.  

I Region Syddanmark har 16 ud af 31 bygninger fundet ny anvendelse, og i Region Sjæl-
land har 20 ud af 30 funktionstømte bygninger fundet ny anvendelse. 

 

Tabel 4.1. Bygningsoversigt Region Syddanmark og Region Sjælland - Bygninger med 
ny funktion 

 Bygninger i alt Bygninger med ny funktion 

Region Syddanmark 31 16 

Rådhuse 18 12 

Byretter 6 1 

Sygehuse 7 3 

Region Sjælland 30 20 

Rådhuse 17 11 

Byretter 7 7 

Sygehuse 6 2 

I alt 61 36 

Rådhuse 35 23 

Byretter 13 8 

Sygehuse 13 5 

Kilde: Oxford Research 2013 

Som nævnt ovenfor, er der i vores analyse 25 bygninger, som enten fortsat rummer of-
fentlige funktioner, er tomme og/eller til salg. I tabel 4.2. ses der nærmere på disse byg-

ninger. Som det fremgår, dækker de 25 bygninger uden ny anvendelse over, at 19 byg-
ninger står tomme og er til salg, og at 6 bygninger fortsat – i en tidsbegrænset periode – 

fungerer inden for det oprindelige formål og endnu ikke har fundet en ny funktion. Det 

gælder altovervejende for sygehusene, som udfases og lukkes ned i en periode frem mod 
2020. 
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Tabel 4.2: Bygningsoversigt Region Syddanmark og Region Sjælland - bygninger uden 
ny funktion 

 Tomme bygninger i 
alt 

Tomme bygninger 
til salg 

Bygninger med 
fortsat offentligt 

formål 

Region Syddanmark 15 12 3 

Rådhuse 6 5 1* 

Byretter 5 5 0 

Sygehuse 4 2** 2 

Region Sjælland 10 7 3 

Rådhuse 6 6 0 

Byretter 0 0 0 

Sygehuse 4 1 3 

I alt  25 19 6 

Rådhuse 12 11 1 

Byretter 5 5 0 

Sygehuse 8 3 5 

Kilde: Oxford Research 2013 

* Er sat til salg (rådhuset i Årre, Varde Kommune),  
** Haderslev Sygehus er inkl., men blev i 2013 solgt til Freja 

 

Ud af de 25 bygninger uden ny funktion er de 12 rådhuse, de 5 byretter og de 8 sygehu-
se. Alt andet lige indikerer kortlægningen således, at der er en større sandsynlighed for, 

at et rådhus og en retsbygning finder en ny funktion end et sygehus. I den sammen-

hæng tages der dog højde for det længere afviklings- og afhændelsesforløb, som flere af 
regionernes sygehuse er en del af, idet opførelsen af de nye supersygehuse er en kom-

pleks og langsigtet proces.  

Overordnet viser kortlægningen endvidere, at de funktionstømte offentlige bygninger 

generelt set har en god beliggenhed i forhold til infrastruktur, stationsnærhed eller by-

midte, samt at den lokale debat omkring hovedparten af bygningernes fremtid har været 
begrænset, hvilket kan overraske, da der ved reformernes vedtagelse var stor diskussion 

i medierne om betydningen af funktionstømningen særligt for de mindre byer på landet. 
Funktionstømningen har dermed foregået uden store offentlige debatmøder, interessent-

inddragelsesprocesser og politisk uenighed i byrådene. 

Kortlægningen viser desuden, at det generelt gælder for alle bygningerne, at de er belig-

gende i områder uden særlige regulative forhold. Ofte er områderne i lokalplanerne ud-

lagt til offentligt eller centerformål, og i det tilfælde, hvor det har været nødvendigt at 
ændre lokalplanen for at sikre ny funktion, er dette sket uden problemer. Kortlægningen 

viser yderligere, at der ofte er vedtaget en form for politisk strategi for bygningerne i 
form af aktiv stillingtagen til, hvorvidt bygningerne ønskes afhændet.  
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Forskelle mellem yderkommuner og ikke-yderkommuner 

Med henblik på at besvare spørgsmålet, om der er forskel mellem yderkommunernes og 
de øvrige kommuners succes med at finde ny anvendelse af de tidligere rådhuse, byretter 

og sygehuse, ses der i det følgende nærmere på, hvad der kendetegner yderkommuner-

nes funktionstømte bygninger i forhold til de øvrige kommuner.   

Ni af de 16 eksempelkommuner er som nævnt yderkommuner, i hvilke der er 37 funkti-

onstømte bygninger, hvoraf 24 har fundet ny anvendelse. I analysens øvrige kommuner 
er lokaliseret 24 bygninger, hvoraf halvdelen har fundet ny anvendelse (jf. tabel 4.3).  

 

Tabel 4.3: Antal bygninger i hhv. yderkommuner og øvrige kommuner med og uden ny 
funktion 

 Yderkommuner Øvrige Kommuner 

 Bygninger 
med ny funk-

tion 

Bygninger 
uden ny funk-

tion 

Bygninger 
med ny funk-

tion 

Bygninger 
uden ny funk-

tion 

Rådhuse 16 8 7 4 

Byretter 3 3 5 2 

Sygehuse 5 2 0 6 

I alt 24 13 12 12 

Kilde: Oxford Research 2013 

Når antallet af bygninger i hver kommune sættes i forhold til andelen af bygninger, som 
har fundet ny anvendelse i hver kommune, viser kortlægningen, at der ikke er nævne-

værdig forskel mellem yderkommunernes og de øvrige kommuners succes med at finde 

ny funktion til de tidligere offentlige bygninger. Den gennemsnitlige succesrate for yder-
kommunerne er således 54 pct., mens den for ikke-yderkommunerne er 56 pct. 

Den umiddelbare konklusion er derfor, at selvom det gennemsnitlige antal funktionstømte 
bygninger er højere i yderkommunerne end i ikke-yderkommuner, er det ikke ensbety-

dende med, at yderkommunerne har procentvis flere funktionstømte offentlige bygninger 
sammenlignet med ikke-yderkommunerne i analysen.  

En nærmere analyse af, hvilke typer af nye funktioner de tidligere rådhuse, byretter og 

sygehuse har fundet, viser dog, at der fortsat synes at være en stor udfordring forbundet 
med at finde ny anvendelse til de mange funktionstømte offentlige bygninger i yderkom-

munerne. 

Som det ses i tabel 4.4., har 11 af de 23 funktionstømte offentlige bygninger i yderkom-

munerne fortsat en offentlig funktion (svarende til 46 pct. af alle de genanvendte byg-

ninger i yderkommunerne), mens det for de øvrige kommuner er 4 ud af 12 (svarende til 
33 pct. af alle de genanvendte bygninger i disse kommuner). 
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Tabel 4.4: Antal bygninger med anden offentlig ny funktion samt bygninger med ny 
anden ikke-offentlig funktion i hhv. yderkommuner og øvrige kommuner 

 Yderkommuner Øvrige Kommuner 

Ny funktion 2. offentlig 
funktion* 

2. ikke of-
fentlig funk-

tion 

2. offentlig 
funktion 

2. ikke of-
fentlig funk-

tion 

Rådhuse 7 9 4 3 

Byretter 0 3 0 5 

Sygehuse 4 1 0 0 

I alt 11 13 4 8 

Kilde: Oxford Research 2013 

* Hele eller dele af bygningen anvendes til andre offentlige formål end de oprindeligt var tiltænkt, fx til biblio-
tek, kulturhus eller daginstitution.  

 

Yderligere vil det alt andet lige være forbundet med en større indsats at finde nye funkti-

oner til bygningerne i yderkommunerne af den simple grund, at antallet af bygninger er 
højere sammenlignet med de øvrige kommuner. Det skyldes bl.a., at yderkommunerne i 

gennemsnit er sammenlagt af flere kommuner end ikke-yderkommuner.  

 

Genanvendelse af de tre bygningstyper 

Analysen viser som nævnt, at der i alt er 36 bygninger, som har fundet ny anvendelse. I 
den sammenhæng bemærkes det, at de genanvendte bygninger har forskellige kende-

tegn alt efter, om der er tale om et rådhus, en byret eller et sygehus. Disse karakteristika 
beskrives i dette afsnit efterfulgt af en kortlægning af bygningernes nye anvendelse. 

 

Rådhuse  

Hovedparten af rådhusene, som indgår i analysen, er opført i 1960–1970erne, hvilket 

betyder, at der ofte er tale om brede, lave bygninger opført i mursten bygget i forbindel-
se med kommunalreformen i 1970. Bygningerne er typisk bygget til at have flere mindre 

rum langs ydermurene fordelt langs en lang og ofte bred gang i midten.  

En række af de tidligere rådhuse, som er ældre end den forrige kommunalreform (typisk 

fra begyndelsen af 1900-tallet og frem mod 1940’erne), er derimod karakteriseret ved 

tidligere at have fungeret under en anden offentlig funktion, fx som kommuneskole eller 
plejehjem, før de blev omdannet til rådhuse i forbindelse med kommunalreformen i 1970. 

De pågældende rådhuse har derefter typisk oplevet en knopskydning omkring den ældre 
bygning og været igennem en interessant form for bygningscyklus i forhold til anvendelse 

gennem tiden. 

De tidligere rådhuse er ofte beliggende centralt enten i forhold til infrastruktur eller 
bymidte, og det er typisk de tidligere rådhuse i de større landsbyer med 2.000–4.999 

indbyggere, der har fundet ny anvendelse.  

Rådhusbygningerne har typisk fået ny funktion umiddelbart efter reformen i 2007 eller 

efter en årrække fra 2011 og frem. Rådhusene har i den mellemliggende periode fortsat 

fungeret med kommunalt formål som eksempelvis borgerservice, HR og personale eller 
miljø- og teknikforvaltninger.  
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På baggrund af byggestilen fra 1960-1970’erne, bygningernes manglende sammenhæng 

til de omkringliggende bygninger og en ofte usammenhængende knopskydning er rådhu-

senes arkitektoniske værdi generelt lav. Den begrænsede arkitektoniske værdi kan 
være med til at forklare den relativt høje andel af rådhuse, der fortsat rummer en form 

for offentligt formål, da kommunerne har vurderet, at bygningerne er svære at sælge. 
Der er dog ingen umiddelbar sammenhæng mellem, hvorvidt bygningerne har fundet ny 

anvendelse og deres arkitektoniske værdi.  

 

Omvendt er rådhusenes generelle genanvendelsespotentiale stort, og de tidligere 

rådhuse, som har fundet ny anvendelse, er også karakteriseret ved at være dem, der 
internt mellem rådhusene har det højeste genanvendelsespotentiale.12  

Der er for hovedparten af rådhusene med ny funktion vedtaget en form for politisk 
strategi. Strategien er ofte udtryk for aktiv politisk stillingstagen til, hvorvidt bygningen 

ønskes solgt, og der har generelt ikke været lokal diskussion eller debat om bygningernes 

fremtid. Undtagelserne er fx det tidligere rådhus i Borup (Køge Kommune), Vissenbjerg 
(Assens Kommune) og Dianalund (Sorø Kommune), hvor man politisk har ønsket at imø-

dekomme lokale ønsker i forhold til at sikre lokal (offentlig) adgang til bygningerne.13   

Der er som nævnt 23 rådhuse, som har fundet ny funktion (svarende til ca. 66 pct. af 

rådhusene i analysen). En del af de nye funktioner i de tidligere rådhuse inkluderer an-
dre offentlige formål end administration/rådhusfunktion. Det drejer sig eksempelvis 

om kommunale familiehuse14, daginstitutioner, biblioteker, kulturhuse og kommunalt 

ejede A/S’er eller forsyningsselskaber.  

Genanvendelsen er dermed karakteriseret ved funktioner, hvor der er behov for flere 

mindre rum som fx kontorer eller mødelokaler, der dermed matcher bygningernes oprin-
delige arkitektoniske udformning. Endvidere er langt hovedparten af de nye funktioner 

kommet til fra 2011 og frem til i dag. 

                                                

12 Arkitektonisk værdi knytter sig til en arkitektfaglig vurdering af bygningernes byggestil, deres helhedsindtryk, 
samt hvorvidt de er fredede eller bevaringsværdige. Bygningernes genanvendelsespotentiale knytter sig til en 
vurdering af, hvor nemt eller svært det er at genanvende bygningerne. I vurderingerne af genanvendelsespo-
tentialet er taget højde for, hvor nemt eller svært det er at energioptimere bygningerne (indvendig såvel som 
udvendig), rumlige og tekniske potentiale, herunder fx fleksibilitet mht. placering af bærende konstruktioner, 
samt hvor nemt eller svært det er at øge bygningernes tilgængelighed for fx handicappede. For yderligere 
information om arkitektonisk værdi og genanvendelsespotentiale henvises til rapportens metodekapitel (kapitel 
6) samt til bilag 1 (skema til bygningsgennemgang).  

13 Der er i det tidligere rådhus i Borup nu kulturhus, i Vissenbjerg etableres der bibliotek, ligesom det er sket i 
Dianalund.   

14 Et familiehus rummer forskellige funktioner, der er rettet mod familielivet, som fx familierådgivere og sund-
hedsplejersker.  
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Det tidligere rådhus i Dianalund fra 1969, der nu fungerer som både bibliotek og foreningshus. Da huset blev 
bygget i 1969 i forbindelse med kommunalreformen i 1970, blev det daværende rådhus i midtbyen omdannet til 
bibliotek.   

 

Typisk rumfordeling langs en lang gang i det tidligere rådhus i Dianalund fra 1969. 

 

I de tidligere rådhuse i Tommerup og Assens (nuværende Assens Kommune) er der såle-

des etableret familiehuse, mens der i Slagelse og Assens Kommuner er eksempler på, at 
der er etableret eller skal etableres daginstitutioner i to af de tidligere rådhuse. Det drejer 

sig om rådhusene i Årup på Fyn og Dalmose på Sjælland (se billederne nedenfor). 

I Sorø Kommune anvendes det tidligere rådhus i Dianalund som bibliotek, i Køge Kom-

mune er det tidligere rådhus i Borup omdannet til kulturhus, mens to tidligere rådhuse i 

Lolland og Tønder Kommuner i dag fungerer som hhv. kommunalt ejet A/S (International 
Wind Academy Lolland) og Tønder Forsyningen. 
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Endvidere er flere af de tidligere rådhuse blevet eller på vej til at blive omdannet til 

sundhedscentre med privatpraktiserende læger og andre sundhedsrelaterede funktio-
ner som fx fysioterapeuter. Det drejer sig eksempelvis om de tidligere rådhuse i Haarby 

(Assens Kommune), Ølgod (Varde Kommune) og Nordborg (Sønderborg Kommune). 

Analysen indikerer, at det er populært at omdanne de tidligere rådhuse til sundhedscent-
re, først og fremmest fordi kommunerne med kommunalreformen får en række nye op-

gaver på sundhedsområdet, herunder sundhedsfremme og forebyggelse, rehabilitering, 
pleje og visse former for genoptræning. Hertil kommer, at staten i en forsøgsperiode har 

afsat forsøgspuljer til kommunerne, der gav økonomisk støtte til deres etablering af de 
kommunale sundhedscentre.15  

  

                                                

15 Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldte i 2005 en pulje på i alt 100 mio. kr. til forsøg med sundheds-

centre. 63 kommuner søgte om midlerne, og 18 af dem fik støtte. Se Statens Institut for Folkesundhed, Syd-
dansk Universitet, København (2008): Sundhedscentre i Danmark – organisering og samarbejdsrelationer. Hertil 
kommer, at Socialministeriet i 2006 udmeldte en pulje til forsøg med oprettelse af kommunale forebyggelses- 
og rådgivningscentre, hvor 11 kommuner fik tildelt midler til centre, som kan minde om de 18 sundhedscentre. 

Billedet til venstre viser det tidligere rådhus i Årup på Fyn, der nu fungerer som integreret daginstitution. 
Institutionen ligger i grønt boligområde og tæt på indkøbsmuligheder. Til højre ses det tidligere rådhus i 
Dalmose, der i slutningen af 2013 skal åbne som integreret daginstitution. Åbningen er del af en strategisk 
satsning på større enheder samt på udmøntningen af Slagelse Kommunes ejendomsstrategi. 
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Yderligere er der imidlertid også tolv af de tidligere rådhuse, som i dag fungerer med helt 

andre formål, og som er blevet solgt til private eller til selvejende institutioner. 
Blandt disse formål er bl.a. uddannelse, boliger, dagligvarebutikker og erhvervsudlejning:  

De tidligere rådhuse i Højreby (Lolland Kommune) og Gørlev (Kalundborg Kommune) 
anvendes fx i dag til uddannelsesformål. I Mogenstrup (Næstved Kommune) og Tomme-

rup (Assens Kommune) er de tidligere rådhuse derimod revet ned for at give plads til 

dagligvarebutikker, og endelig er rådhusene i fx Væggerløse (Guldborgsund Kommune), 
Glumsø (Næstved Kommune) og Vissenbjerg (Assens Kommune) omdannet eller skal 

omdannes til boliger. 

 

 

 

  

Sundhedscentret i Ølgod i Varde Kommune. Det er Region Syddanmark, der lejer bygningen ud til læger 
og andre behandlere. Sundhedscentret blev etableret som en del af Varde Kommunes sammenlægnings-
strategi ’Fra 7 til 2’, der også betød, at Varde Sygehus blev omdannet til kommunalt Borgerservicecenter.  

 

Det tidligere rådhus i Gørlev Kommune er nu opkøbt af Gørlev Idrætsefterskole 
(der er nabo til bygningen), som er ved at etablere administration og lærervæ-
relse i bygningen som led i skolens vækststrategi. Bag det tidligere rådhus skal 
opføres en ny multihal.  
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Retsbygninger 

De byretter, der indgår i denne analyse, har modsat de tidligere rådhuse typisk en høj 

arkitektonisk værdi, som bl.a. stammer fra bygningernes harmoniske byggestil og gode 
sammenhæng til det omkringliggende bebyggede miljø. Bygningerne er altovervejende 

fra slutningen af 1800-tallet eller begyndelsen af 1900-tallet og dermed generelt ældre 
end både sygehusene og rådhusene i analysen.  

Generelt er alle byretterne karakteriseret ved at have god beliggenhed enten i forhold 
til bymidte, naturskønne arealer eller tæt på god infrastruktur. De otte transformerede 

byretter er netop karakteriseret ved enten deres bycentrale eller naturskønne lokalise-

ring, og syv ud af otte bygninger er bevaringsværdige. Bygningernes arkitektoniske 
værdi er dermed generelt meget høj, både når der sammenlignes internt mellem byretter 

med og uden ny funktion, og når der sammenlignes med sygehuse og rådhuse.  

Generelt er de otte byretter med ny funktion også karakteriseret ved at have et højere 

genanvendelsespotentiale end de øvrige byretter og dermed lettere at transformere til ny 

funktion. Byretterne er dog alt andet lige en bygningsgruppe, som er omfattende og 
krævende at genanvende, idet der med bevaringsværdigheden følger en række restrikti-

oner i forhold til omdannelsen, som skal ske i respekt for bygningens nuværende ud-
seende. Det betyder bl.a., at en energioptimering skal ske via indvendig facadeisolering, 

ligesom det kan være vanskeligt at modernisere og indarbejde de tekniske installationer.   

Der er i dag ingen offentlige funktioner i de tidligere byretter, og genanvendelsen er ty-

pisk foranlediget af private opkøbere med lokal tilknytning, herunder både til privat 

bolig, til liberale erhverv og til erhvervsformål. Dette indikerer, at der samlet set er tale 
om attraktive bygninger, og herunder investeringsobjekter, til flere forskellige typer af 

formål. 

Blandt de otte byretter, der har fundet ny funktion, fungerer to af bygningerne som 

hotel (i Haslev og Nysted), to som privat lægepraksis (i Køge og Næstved), to er om-

bygget til lejligheder (i Kalundborg og Sakskøbing), en er omdannet til studiehus for 
et gymnasium (i Sønderborg), mens en lejes ud som erhvervsejendom (Faxe). Om-

kring halvdelen af bygningerne er købt i perioden umiddelbart efter domstolsreformen, 
dvs. omkring 2007–2009, mens de øvrige bygninger er købt inden for de seneste to år.  
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Retten i Næstved er en bevaringsværdig bygning fra 1919, som i dag huser praktiserende læger. Bygningen 
ligger i den karré, som støder op til byens centrale torv, Axeltorv, med cafeer, butikker etc. 

 

 

 

 

 

 

Den tidligere retsbygning i Haslev på Sjælland, der nu fungerer som Hotel Gitterly. Byretten blev i 2010 
opkøbt af en lokal entreprenør, der frygtede, at den traditionsrige bygning midt i byen ville blive opkøbt af 
investorer udefra, som ville slette bygningshistoriske spor. Bygningen er bevaringsværdig. 
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Den tidligere retsbygning i Sakskøbing rummer i dag tre boliger. Bygningen har en meget høj arkitektonisk 
værdi og er bevaringsværdig. I 2007 blev bygningen opkøbt af privatpersoner fra lokalområdet. 

 

Sygehuse 

Det er karakteristisk for sygehusene i denne analyse, at de generelt er opstået ved 
knopskydning omkring en hovedbygning fra begyndelsen af 1900-tallet. Op gennem 

1970’erne og i starten af 1980’erne steg behovet for flere m2, bl.a. som følge af en større 

specialisering og mere pladskrævende udstyr. På mange af de eksisterende sygehuse 
blev der i denne periode bygget til omkring det eksisterende sygehus’ hovedbygning, 

mens der enkelte steder, bl.a. i Haderslev, blev opført helt nye sygehusbygninger i af-
stand fra byens tidligere sygehus. 

Denne ekspansion har betydet, at der på de tidligere sygehuse rådes over et højt antal 

m2, ligesom sygehusene indeholder specialiserede funktioner såsom operationsstuer, 
laboratorier mv. Hertil kommer, at bygningerne er konstrueret, så de har særdeles brede 

gangarealer og mindre rum langs vinduerne, dvs. modsat behovet i boligbyggeri, hoteller 
og konferencecentre mv. Disse forhold gør tilsammen, at genanvendelsen af bygningerne 

er vanskeligere end for rådhusene og retsbygningerne.   

Analysen viser da også først og fremmest, at det er de mindste af sygehusene i analysen, 

som indtil videre har haft lettest ved at blive genanvendt.16  

Hertil kommer, at alle analysens fem sygehuse, der har fundet ny anvendelse, i større 
eller mindre grad rummer en offentlig funktion. Der har med andre ord ikke været 

private investorer på banen i nogle af de pågældende tilfælde.  

På alle fem sygehuse er der i dag en eller form for offentligt engagement, idet der etable-

res sundhedscenter på to af de fem hospitaler (i Kalundborg og Nakskov), mens syge-

husene i Ringe i dag indeholder en kombineret sundhedsfaglig behandling (bl.a. 
fysioterapi) og en regional funktion, idet bl.a. Region Syddanmarks it-afdeling har 

adresse på sygehuset. Det samme er tilfældet i Tønder, hvor en del af bygningen i dag 
bl.a. huser både offentlige og private sundhedsfunktioner, bl.a. øjenlæge, psykolog, jor-

demødre og en høreklinik. Resten af bygningen står tom.  

Det sidste af de fem sygehuse med ny anvendelse er sygehuset i Varde, der er blevet 
omdannet til rådhus i Varde Kommune.17 

                                                

16 De mindre sygehuse er defineret som dem med mindre end 10.000 m2. 
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17  Jf. casen om Varde sygehus i appendiks 1.  

 

Den gamle hovedbygning på Nakskov sygehus er fra 1912 og ses længst til højre i billedet. Den tilhørende 
tilbygning er fra 1970. Lolland Kommune etablerer sundhedscenter på det tidligere sygehus. Kommunen 
lejer bygningerne af Region Sjælland, der fortsat er ejer af det tidligere sygehus.  

 

Det tidligere sygehus i Tønder, hvor ¼ af lokalerne er lejet ud til forskellige sundhedsfaglige formål i 
både offentlig og privat regi. Det drejer sig fx om private øjenlæger og psykolog samt offentlige jord-
mødre og høreklinik. Det er fortsat Region Syddanmark, som ejer bygningen.    

 

Det tidligere sygehus i Varde, hvor alle kommunens borgerrettede funktioner nu har til huse. Varde 
Kommune ejer 60 pct. af bygningen, mens Region Syddanmark fortsat ejer de resterende 40 pct.  
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Alle fem sygehuse med ny anvendelse er karakteriseret ved at være lokaliseret i de 

større kommunale hovedbyer (Varde, Tønder, Nakskov, Kalundborg og Ringe), og de 

ligger alle centralt i forhold til offentlig transport med station i umiddelbar nærhed samt i 
tilknytning til bycentrum med indkøbsmuligheder. Bygningernes arkitektoniske værdi 

vurderes generelt til at være begrænset, og ingen af bygningerne er fredede. Der er dog 
enkeltdele af bygningerne i Nakskov og Varde, der er bevaringsværdige i en lav grad. 

 

Bygninger uden ny funktion 

Der er som nævnt 25 bygninger, som ikke har fundet ny anvendelse, hvoraf 12 er rådhu-

se, fem er byretter og otte er sygehuse (jf. tabel 3.2).  

Som det gør sig gældende med de genanvendte bygninger, har de funktionstømte offent-

lige bygninger uden ny funktion også en række kendetegn, der er afhængige af byg-
ningstype. Disse karakteristika præsenteres i det følgende i sammenhæng med de kon-

krete eksempler på bygninger, som 5-6 år efter de tre administrative reformer fortsat står 
tomme. 

 

Rådhuse 

Hovedparten af de 12 rådhuse uden ny funktion er til salg, og de er typisk stadig kom-

munalt ejede. De rådhuse, der ikke længere er i kommunalt eje, er typisk blevet solgt ”i 
de gode år før finanskrisen” umiddelbart efter kommunalreformen i 2007 og er i dag 

enten til salg igen eller afventer opgørelse af deres konkursbo.  

Der er ikke, som det var tilfældet med de genanvendte rådhuse, en fællesnævner mht. 
bygningernes byggeår. Dog ses der en tendens til, at de private opkøbere har haft størst 

interesse for de rådhuse, som er opført længe før kommunalreformen i 1970, og som 
oprindeligt er bygget til andre formål såsom skole, plejehjem og lignende.  

 

 

Det tidligere rådhus i Fensmark blev opkøbt af en privat opkøber i 2007. Bygningen står i dag tom og er til salg. 
Bygningen består af et tidligere plejehjem opført i 1929, hvortil der i 1957 blev bygget til og igen i 1972-74.  
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Hvis beliggenheden af rådhusene uden ny funktion sammenlignes med beliggenheden 

blandt rådhusene med ny funktion, har de generelt ikke en dårligere beliggenhed i byer-
ne sammenlignet med de rådhuse, der har fundet ny anvendelse. Det er dermed i højere 
grad rådhusenes beliggenhed i kommunen eller regionen, der vurderes at have betydning 

for, at de endnu ikke har fundet ny anvendelse. Hovedparten af bygningerne er således 
beliggende væk fra de kommunale hovedbyer eller andre større byer, som oplever udvik-

ling og vækst. 

Af de 12 rådhuse er ni tomme og til salg. Det drejer sig om de tidligere rådhuse i Højer 

(Tønder Kommune), Augustenborg og Høruphav/Sydals (Sønderborg Kommune), Fens-

mark (Næstved Kommune), Holeby, Horslunde (Lolland Kommune) samt tre i Kalundborg 
Kommune i Jerslev, Svebølle og Høng.  

Yderligere er to af de tidligere rådhuse i hhv. Gram (Haderslev Kommune) og Nr. Nebel 
(Varde Kommune) tomme konkursboer efter fejlslagne private opkøb før finanskrisen. 

Formålet med det tidligere rådhus i Gram var at omdanne det til dagligvarebutik, mens 

rådhuset i Nr. Nebel skulle omdannes til luksusferielejligheder.  

Endelig er der rådhuset i Årre i Varde Kommune, der fortsat fungerer som kommunal 

administration, samtidig med at det er sat til salg.  

Rådhusene har i gennemsnit stået funktionstomme i ca. 3 år.  

 

 

 

 

 

Enkelte af bygningerne vurderes af kommunerne som meget svære at sælge, hvorfor det 

kommunale embedsværk har indstillet til byrådene, at bygningerne rives ned efter en 
kortere salgsperiode. Det drejer sig om de tidligere rådhuse i Årre (Varde Kommune) og 

Horslunde (Lolland Kommune), hvor der dog er vidt forskellige årsager til deres eventuel-

le nedrivning, som uddybes i det følgende.  

Årre er en lille by ca. 30 km fra Varde, der primært er bygget i 1960-70’erne. Byen er de 

senere år blevet udstykket to gange med succes. Det er primært børnefamilier, der flytter 
til Årre pga. byens centrale placering i forhold til infrastruktur til både Varde og Esbjerg. I 

2012 har Varde byråd på den baggrund besluttet, at det tidligere rådhus i Helle Kommu-

ne skal sættes i offentligt udbud med en etårig salgstidsfrist, der udløber ved udgangen 
af 2014. Hvis ikke rådhuset er solgt inden for tidsfristen, vil bygningen blive revet ned og 

udstykket i parceller, hvilket passer godt til bygningens (grundens) beliggenhed tæt på 
indkøb og eksisterende boligområder.  

Til venstre ses det tidligere rådhus i Gram, der har stået tom siden 2009, hvor den nye ejer gik konkurs. 
Bygningen er forfaldet mere og mere siden. Til højre ses det tidligere rådhus i Blåbjerg Kommune, der er 
centralt beliggende på meget stor grund i Nr. Nebel. Bygningen blev solgt til en investor i 2007 for 18 mio. 
kr. med det formål at etablere luksusferielejligheder. Investoren gik senere konkurs, og bygningen har stået 
tom siden 2008 med forfald og hærværk til følge. Borgerne i Nr. Nebel opfatter bygningen som en skamplet. 
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I Horslunde på Lolland har det tidligere rådhus for Ravnsborg Kommune fra 1970 stået 

tomt siden 2010 og har været til salg gennem hele perioden. Lolland Kommune anser 

sandsynligheden for, at bygningen bliver solgt, som meget lille og har derfor indstillet til 
byrådet i 2013, at den rives ned på trods af bygningens høje genanvendelsespotentiale.18 

På grunden foreslås det i stedet at etablere et rekreativt område, der knyttes sammen 
med det eksisterende grønne område bag det tidligere rådhus. 

 

 

 

Yderligere overvejes det nogle steder i det kommunale embedsværk at foretage en pris-
nedsættelse på bygninger, som kommunerne har sat til salg, som konsekvens af lange 

liggetider. Det drejer sig eksempelvis om de tidligere rådhuse i Høng og Svebølle (begge i 
Kalundborg Kommune). 

 

Retsbygninger 

Som det var tilfældet med de genanvendte retsbygninger, er tre af de fem byretter 

uden ny funktion enten bevaringsværdige eller fredede, og fire ud af fem af bygningerne 
besidder en høj arkitektonisk værdi.  

Denne status kan være en af årsagerne til, at bygningerne fortsat er funktionstømte, for 

selv om en fredet eller bevaringsværdig bygning både kan indeholde herlighedsværdier 
såsom smuk arkitektur og en spændende historie, som virker tiltrækkende på bestemte 

købersegmenter, kan det for andre potentielle købere ses som en hæmsko, fx hvis man 
har planer om nedrivning eller gennemgribende renovering, idet bevaringsværdige eller 

fredede bygninger er forbundet med visse restriktioner i forhold til om- og tilbygning.  

                                                

18 Ifølge den arkitektfaglige vurdering af det tidligere rådhus kan ’en totalnedbrydning ikke anbefales, da byg-
ningen meget let vil kunne skifte funktion.’ 

Det tidligere rådhus i Ravnsborg Kommune i Horslunde på Lolland. Bygningen er tom og til salg. Der er 
politisk enighed om at rive bygningen ned, men der mangler økonomiske midler. 
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Yderligere kan byretternes størrelse være en forklaring på, at de fortsat står uden ny 

funktion, idet byretterne uden ny funktion generelt er større end byretter med ny anven-

delse. 

 

Den tidligere byret i Gråsten er en af de større retsbygninger. Den er opført som tysk skolebygning i 1940’erne. 
Bygningen er nu til salg gennem Freja og har stået tom siden 2009. Der har været planer om at omdanne 
bygningen til plejehjem, men kommunen har indtil videre vurderet, at ombygningen er for dyr. 

 

Endvidere er det karakteristisk for retsbygningerne, at de alle er geografisk lokaliseret 
enten i Jylland eller på Fyn, og at de i den regionale geografi alt andet lige er beliggende 

i de mere afsidesliggende byer, med retsbygningen i Haderslev som eneste undtagelse.  

De fem byretter, der endnu ikke har fået ny funktion, er alle på nær retsbygningen i 

Haderslev, til salg gennem lokale ejendomsmæglere. Det drejer sig om byretterne i As-
sens, Gråsten, Rødding og Tønder.19 Det er Freja Ejendomme, der ejer fire af de fem 

bygninger, mens Bygningsstyrelsen ejer den femte.  

                                                

19 Retten i Assens er et af Frejas udviklingsprojekter, hvor der arbejdes med ideen om boliger i bygningen. 
Skitser til projektet er udarbejdet i december 2012. 
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Endvidere er bygningerne karakteriseret ved en meget central beliggenhed tæt på by-

centrum i de større byer med mere end 2.000 indbyggere. Der er begrænset interesse fra 

lokale eller andre eksterne aktører, ligesom den politiske stillingtagen til de områder, hvor 
bygningerne er beliggende, er manglende.  

 

Sygehuse  

Der er i alt otte sygehuse, som endnu ikke har fundet ny funktion. På flertallet af disse 

sygehuse er der fortsat sygehusfunktion, mens resten er tomme og sat til salg. Sygehu-
sene uden ny funktion er i særlig grad karakteriseret ved at være meget store byggerier, 

der dækker mere end 10.000 m2. Bygningernes størrelse udgør den største udfordring i 
forhold til at finde nye funktioner, der kan skabe liv i bygningerne. I de områder, hvor 

sygehusene er beliggende, er det ganske enkelt svært at finde aktører, der har kritisk 
masse til så mange m2. Yderligere er bygningernes genanvendelse udfordret af de tekni-

ske installationer samt deres arkitektoniske form med relativt store gangarealer og min-

dre patientstuer. 

De otte sygehuse, som endnu ikke har fundet ny funktion, ligger i Augustenborg, Diana-

lund, Faaborg, Haderslev, Korsør, Nykøbing Sjælland, Slagelse og Sønderborg. På seks af 
sygehusene er der fortsat sygehusfunktion (Nykøbing Sjælland, Augustenborg, Diana-

lund, Slagelse, Haderslev og Sønderborg), mens to er tomme og sat til salg (Faaborg og 

Korsør). 

Endvidere pågår der, i halvdelen af tilfældene, dialog mellem regionerne og Freja Ejen-

domme om eventuel overdragelse af sygehusene, når sygehusfunktionen ophører, hvilket 
betyder i årene 2014–2020. Det drejer sig om sygehusbygningerne i Nykøbing Sjælland, 

Dianalund, Korsør og Kalundborg. Hertil kommer, at Freja Ejendomme i august 2013 
købte Haderslev Sygehus af Region Syddanmark for 30 mio. kr. 

Den tidligere byret i Rødding er ligeledes til salg gennem Freja via en lokal mægler. Bygningen har været til 
salg gennem længere tid og begynder at bære præg af manglende vedligehold. 
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Hovedparten af de otte funktionstømte sygehuse er beliggende naturskønt med vand og 

skov som nærmeste naboer. På to af sygehusene er store dele af bygningsmassen fredet 

(Nykøbing Sjælland og Augustenborg), ligesom dele af sygehuset i Faaborg er bevarings-
værdigt.  

 

Udsnit af Grønnegårdsanlægget på psykiatrihospitalet i Nykøbing Sjælland, hvor bygningerne er fredede. Bag 
bygningerne længst væk er skoven, og til højre for bygningerne ligger Isefjorden.  

 

Der er ligeledes variation i den lokale og/eller eksterne interesse for bygningerne, og der 

synes at være begrænset dialog mellem region og kommune om bygningernes fremtid. I 
Region Syddanmark har man dog taget initiativ til kampagnen ’Lys i vinduerne’ som led i 

indsatsen for at finde ny anvendelse til de funktionstømte sygehuse, ligesom regionen 
har søgt at skabe dialog med udvalgte kommuner om sygehusenes fremtid.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

20 Kampagnen ’Lys i vinduerne’ blev lanceret af Region Syddanmark for at give borgerne en mulighed for at 
komme med idéer til og få indflydelse på, hvad de lukkede sygehusbygninger skal bruges til fremadrettet. Se 
mere på www.lysivinduerne.dk 

http://www.lysivinduerne.dk/
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Kapitel 5. Genanvendelsesfaktorer 

Kortlægningen af funktionstømte offentlige bygninger i eksempelkommunerne i kapitel 3 

peger på, at der eksisterer en række faktorer, der er styrende for bygningernes genan-

vendelse. Analysen viser således ikke overraskende, at de overordnede mere håndfaste 
faktorer, der har betydning for, hvorvidt bygningerne genanvendes, er: 

 Bygningsfaktorer  

o bygningernes status i forhold til fredning og bevaringsværdighed  
o bygningernes form  

o omkostningsniveauet for omdannelse af bygningerne, idet en funktions-
ændring typisk medfører en række ændrede krav eller restriktioner i for-

hold til fx brandsikkerhed og handicapvenlige adgangsforhold 

o bygningernes størrelse 
 

 Beliggenhedsfaktorer 

o bygningernes geografiske beliggenhed i kommunal hovedby/store lands-
byer samt nærhed til gode infrastrukturelle forbindelser 

o byernes størrelse21 

I dette kapitel stilles der skarpt på disse faktorer, og deres betydning illustreres gennem 
en række konkrete eksempler fra bygningsgennemgangen. Samtidig sættes der i kapitlet 

også fokus på den lokale debat omkring bygningernes fremtid, der ikke har spillet en så 
stor rolle for analysens bygninger som forventet. I sidste afsnit sættes der herudover 

fokus på den rolle, som kommunerne og regionerne har spillet i forhold til at finde ny 

anvendelse til de funktionstømte bygninger. 

 

5.1 Bygningsfaktorer 

Fredningsstatus og bevaringsværdighed 

Der er i disse år fra bl.a. Kulturstyrelsen og Realdanias side et stigende fokus på at syn-

liggøre værdien af bygningsarven og dermed værdien af de fredede og bevaringsværdige 
bygninger. Analysen af de funktionstømte offentlige bygninger er med til at pege på det 

dilemma, der er forbundet med sådanne bygningstyper. Analysen viser således, at de 
fredede og bevaringsværdige bygninger i nogle tilfælde har det svært, idet nogle købere 

bliver skræmt af bygningernes bevaringsværdige status pga. restriktioner, der er forbun-
det med eksempelvis renovering og tilbygning. Denne holdning gælder for private såvel 

som offentlige instanser.  

I Sønderborg Kommune er man fx meget bevidste om, at en overtagelse af Augusten-
borg Sygehus, der bl.a. består af bygninger fra 1700-tallet, vil betyde betydelige omkost-

ninger til bygningernes vedligehold, idet hovedparten af bygningerne er fredede. Trods 

                                                

21 I udviklingsprojektet ”Byliv, der betaler sig”, som bl.a. Naturstyrelsen stod bag, viste en kortlægning fra 
januar 2013 af 60.000 ejendomshandler således også, at nærhed af natur, vand, offentlig transport og et 
mangfoldigt handelsliv forøger en boligs værdi. Se 
http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Projekter/byliv_der_betaler_sig/  

http://www.naturstyrelsen.dk/Planlaegning/Projekter/byliv_der_betaler_sig/
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bygningernes store potentiale i et oplevelsesøkonomisk og turismemæssigt perspektiv 

trækker dette ned i forhold til kommunens stramme vedligeholdelsesbudgetter. 

I samme moment har den nuværende ejer af det tidligere rådhus i Holmegård i Næstved 
Kommune givet udtryk for, at bygningen er svær at sælge pga. dens bevaringsværdige 

status. 

 

 

Den tidligere byret i Faxe, hvis arkitektoniske værdi beskrives således: ’Bygningen er fra 1906. Den er opført i 
rød tegl med fine tegludsmykninger og mørkt tegltag. Formmæssig er bygningen meget veldisponeret’. 

 

Omvendt er de fredede og bevaringsværdige bygninger også ofte dem med den højeste 

arkitektoniske værdi, og dermed de bygninger som flest potentielle købere/borgere finder 

mest attraktive som eksempelvis bolig. Dette kan fx ses i Sakskøbing, hvor den tidligere 
retsbygning er blevet opkøbt for at blive omdannet til lejligheder under henvisning til 

bygningens arkitektur. Der er således tale om en bevaringsværdig bygning fra 1918 be-
liggende centralt i Sakskøbing, hvor de nye ejere beskriver, at de investerede i bygningen 

pga. dens arkitektoniske fremtoning.  

Et andet eksempel på en bygning, der har fundet ny funktion pga. dens bevaringsvær-

dighed, er den tidligere retsbygning i Faxe, der i 2009 blev opkøbt af firmaet Stensbjerg 

Ejendomme. Stenbjerg Ejendomme købte bygningen, da de dels har interesse for histori-
ske bygninger, dels allerede havde andre bygninger i Faxe by. Firmaet kunne desuden se 

en kommerciel mulighed i bygningen, der i dag huser en lokalradio.  

Eksemplerne vidner om det førnævnte dilemma, der kan være ved fredede eller beva-

ringsværdige bygninger, der på den ene side indeholder herlighedsværdier såsom smuk 

arkitektur og en spændende historie, og som på den anden side har den begrænsning for 
den type købere, som fx mest er interesserede i bygningens beliggenhed og har planer 

om gennemgribende renovering eller nedrivning til et helt andet formål.  

Bygningernes status som ’bevaringsværdig’ eller ’fredet’ er særdeles vigtig set med byg-

ningskulturelle briller, ligesom den er vigtig for byernes/lokalområdernes attraktivitet. 

Men samtidig betyder denne status alt andet lige, at køberfeltet snævres ind.  
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Bygningernes form og indretning 

Bygningernes arkitektoniske form har naturligvis betydning for deres genanvendelsespo-

tentiale. Analysen peger på, at særligt rådhusene fra 1960’erne og 1970’erne er udfordret 
af deres arkitektur, idet der typisk er tale om relativt brede bygninger med mange bæ-

rende vægge. Bygningerne er dermed svære at transformere til fx boliger, da bygninger-
ne er for brede til at rumme nye funktioner, ligesom de typisk har nogle ret mørke area-

ler i midten. De er med andre ord bygget til at have flere mindre rum langs ydermurene 
fordelt langs en lang og ofte bred gang i midten. Mange af de genanvendte rådhuse fra 

1960–70’erne har da også typisk fået en anden offentlig funktion, hvor der er behov for 

flere mindre rum som fx kontorer eller mødelokaler.  

 

Det tidligere rådhus i Årre, hvor der indtil 2015 er offentlig administration. Varde Kommune forsøger at sælge 
bygningen, men vurderer, at det er svært pga. bygningens arkitektur, der bevirker, at den er mørk i midten og 
svær at omdanne pga. mange bærende vægge.  

 

Udover bygningernes form har deres indretning også betydning for, hvor nemt det er at 
genanvende dem. En funktionsændring er således ofte forbundet med en række ekstra 

restriktioner eller lovkrav om fx brandveje, adgangsforhold for handicappede eller sikker-
hedsmæssige foranstaltninger som gelænderhøjde etc., der betyder øgede omkostninger 

ved ombygning til ny anvendelse.  

I Køge Kommune var det den oprindelige tanke, at det tidligere rådhus i Borup skulle 
omdannes til skole. Det var dog ikke muligt pga. de påkrævede tekniske foranstaltninger 

til fx flugtveje, der ville betyde for store investeringer for at gøre dem tidssvarende.22 I 
Sønderborg Kommune har man fx også valgt at bygge et helt nyt plejehjem, da de eksi-

sterende tomme offentlige bygningers indretning var for vanskelig og dyr at tilpasse nuti-

dens krav til plejehjem for så vidt angår størrelser på lejligheder, badeforhold, dørbredde, 
plads til lifter mv.  

I nogle tilfælde har de nye ejere dog valgt at afholde de udgifter, som er forbundet med 
den nye indretning: Ved omdannelse af det tidligere rådhus i Glamsbjerg til privat børne-

have samt ved omdannelsen af den tidligere byret i Sønderborg til undervisningsfacilite-
ter. I begge tilfælde betød funktionsændringerne imidlertid store ombygningsomkostnin-

ger pga. lovkrav om brandsikring, udendørs trappe og etablering af elevator.23  

 

                                                

22 I stedet for blev der etableret kulturhus, da den omdannelse var mindre krævende. 

23 Jf. cases om hhv. Mulighedernes Hus i Glamsbjerg og den tidligere byret i Sønderborg i appendiks 1.  
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Bygningernes størrelse 

Sidst, men ikke mindst, viser analysen, at bygningernes størrelse har betydning for deres 

genanvendelsespotentiale. Det er således svært at finde ny anvendelse af de meget store 
bygninger, herunder sygehusene i fx Faaborg, Sønderborg, Korsør, Haderslev samt As-

sens. Der er – i bedste fald – få nye ejere med et så stort lokalebehov i disse områder. 
Udfordringen er ikke blevet mindre efter 2007, hvor den økonomiske krise generelt har 

betydet en større tilbageholdenhed i forhold til risikobetonede investeringer som eksem-
pelvis meget store kontorhoteller. Antallet af ledige kontorlokaler er siden 2007 steget 

støt fra en ledighedsprocent på 4 pct. til 9.5 pct. i starten af 2013, hvilket svarer til godt 

2,2 mio. ledige m2 på landsplan.24 Der er derfor et stort udbud af erhvervslokaler, og 
incitamentet til at investere i et ombygningskrævende sygehus, rådhus eller byret er 

dermed lille.  

 

 

Det tidligere sygehus i Korsør består af 2 bygninger (sammenbygget) med et samlet areal på 4.284 m2., 1.507 
m2. kælder samt et grundareal er på 4.614 m2. Den oprindelige hovedbygning er opført i 1909 og med om- og 
tilbygning i 1941 og senere. Bygningen er til salg gennem Home Erhverv for 6 mio. kr. 

Erfaringerne fra omdannelse af andre, større bygningskomplekser, som eksempelvis sy-
gehuse, viser, at de bedste bud på ny anvendelse typisk er hotel og/eller konferencefaci-

liteter, som man eksempelvis er lykkedes med i Vejle med det tidligere Vejlefjord Hospi-

tal.25  

En sådan transformation forudsætter imidlertid en særdeles god beliggenhed både i for-

hold til natur, seværdigheder/kulturoplevelser samt infrastruktur, og i mange tilfælde vil 
det være billigere at bygge nyt end at ombygge de store sygehuse.  

Som eksempel på en sådan vurdering kan nævnes Udbetaling Danmark, der i forbindelse 
med beslutningen om deres fremtidige bopæl i Haderslev har valgt at bygge et helt nyt 

og energirigtigt domicil ved havnen frem for at omdanne Haderslev Sygehus, der er 

63.000 m2 og står tomt fra 2014. Udover udgifter til ombygning følger årlige driftsom-

                                                

24 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013. 

25 Vejlefjord Hospital, der blev opført i 1900, har bl.a. qua sin gode, naturskønne beliggenhed og flotte arkitek-
toniske fremtoning kunnet omdannes til et eksklusivt hotel. Desuden er hospitalet et af de mindre med blot 
12.000 m2. Læs mere på: http://www.hotelvejlefjord.dk/hotel-info/historien  

http://www.hotelvejlefjord.dk/hotel-info/historien
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kostninger i størrelsesordenen 18 mio. kr. Dette skyldes særligt en umoderne og ineffi-

cient varmeforsyning og et dårligt materialevalg. Dermed har sygehuset simpelthen væ-

ret for dyrt at overtage i forhold til at bygge nye og moderne kontorfaciliteter.  

Haderslev Kommune har også på et tidligere tidspunkt været inde og vurdere, om det 

store sygehus med fordel kunne anvendes som nyt storrådhus, men analysen viste, at 
kommunen alene ville kunne udfylde ca. 1/3 af bygningens mange m2, selv om man flyt-

tede alle sine administrative funktioner dertil.  

Endelig har der været overvejelser fremme om at ombygge sygehuset i Haderslev til et 

hotel. Estimatet for en sådan ombygning er ca. 0,5 mia. kr. Til sammenligning kostede 

det 1,6 mia. kr. at nyopføre de arkitekttegnede Hotel Bella Sky på Amager i 2011, men 
Lalandia ressortet i Billund kostede 2,1 mia. kr. at opføre i 2006.  

Som nævnt er Haderslev Sygehus netop solgt til Freja A/S for 30 mio. kr., men som det 
ses, er der en række udfordringer forbundet med omdannelsen af det store bygnings-

kompleks. Parterne er på den baggrund endnu ikke lykkedes med at finde en ny anven-

delse af sygehuset på trods af meget god og naturskøn beliggenhed med direkte udsigt 
til Haderslev Dam og ved byens central indfaldsvej, tæt ved motorvejen. 

Det samme er tilfældet i Assens Kommune, hvor det tidligere rådhus fra 2003 står med 
mange tomme m2, da det er for stort til én virksomhed/bruger, samtidig med at de tekni-

ske installationer bevirker, at bygningen ikke kan opdeles i flere selvstændige enheder. 
Beliggenheden er ellers god med direkte udsigt udover Assens Havn og tæt på byens 

gågade.  

 

5.2 Beliggenhedsfaktorer 

Helt overordnet handler beliggenhed om bystørrelse, nærhed til nærmeste større by 
(kommunal hovedby eller købstad) samt nærhed til infrastruktur (vejnettet).  

Analysen tyder på, at bygninger beliggende ved de større indfaldsveje, hvor der dag-

ligt kører mellem 10.000 – 12.000 biler besidder et stort potentiale i forhold til at blive 
omdannet til detailhandelsbutikker, typisk discountbutikker, som vinder frem i disse år. 

En sådan omdannelse er foregået i Tommerup på Fyn samt i Mogenstrup ved Næstved 
på Sjælland. I begge tilfælde er dele af de tidligere rådhuse revnet ned for at give plads 

til hhv. Netto og Fakta. I Tommerup er det en nyere tilbygning, der er revet ned, mens 

det i Mogenstrup er den gamle del af det tidligere rådhus. 

Omdannelsen til detailhandelsbutik er ikke kun en måde at reducere udgifterne til en 

større offentlig bygning, men kan også have en gavnlig effekt for mindre byer som Tom-
merup og Mogenstrup. Udover at give byens borgere adgang til en nærliggende dis-

countbutik, fungerer discountbutikker som trafikskabere, der også tiltrækker beboere fra 
et større opland. Tiltrækningen af borgere fra oplandet tilbyder en mulighed for yderlige-

re aktivitet og andre typer af butikker, idet tilstedeværelsen af dagligvarebutikken kan 

være med til at tiltrække en tilstrækkelig kritisk masse til, at andre typer butikker og 
aktiviteter kan eksistere.     
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Det tidligere rådhus i Mogenstrup i Næstved Kommune er delvist revet ned for at give plads til en Netto. 
Længst til højre ses den tilbageblevne del af rådhuset, der i dag er indrettet til et mindre butikstorv. 

Dette billede stemmer godt overens med resultaterne af en analyse, som Center for Stra-
tegisk Byforskning har gennemført af stationsbyernes udvikling. Her konkluderes det, at 

vi i de senere år har set et nyt planlægningsparadigme for udviklingen af de mellemstore 

danske byer, der bl.a. er bundet op på detailhandelskædernes nye lokaliseringslogik. 
Hvor det tidligere var afgørende at være lokaliseret i bymidten, er det nu høj tilgængelig-

hed ved de større indfaldsveje, der er den afgørende faktor. Det betyder, at bymidterne 
ændrer funktion fra erhverv til andre formål som bolig, grønne områder og torvepladser. 

En sådan udvikling har betydning for fx de tidligere rådhuses eller byretters genanvendel-

sespotentiale, idet de ofte er lokaliseret bycentralt, og man kan forestille sig, at der i 
fremtiden vil være flere bygninger, der rives ned pga. for høje ombygningsomkostninger 

samt for at give plads til grønne arealer. I Skævinge i Nordsjælland ses et eksempel på 
en sådan ’ny’ bymidte, hvor det tidligere rådhus er ombygget til lejeboliger, og nyt liv er 

opstået omkring en ny torveplads i byen.26 

Endvidere stemmer denne udvikling godt overens med en af nærværende analyses andre 
resultater, der peger på, at beliggenhed i større byer centralt ved gågader og lukke-

de pladser ikke i alle tilfælde er attraktivt, netop fordi tilkørsels- og parkeringsforholdene 
kan være dårlige, og fordi bymidterne i nogle købstader/hovedbyer tømmes for mange 

basisfunktioner som posthus, bank og bibliotek. For eksempel stod den tidligere retsbyg-
ning i Næstved centrum tom i 3 – 4 år, inden den i 2012 blev omdannet til lægehus. 

Sidst, men ikke mindst, peger analysen på, at byernes størrelse har betydning for byg-

ningernes genanvendelsespotentiale, hvor det synes lettere at finde ny anvendelse af 
bygningerne i de mellemstore byer med 2.000–5.000 indbyggere tæt på de større byer 

(kommunale hovedbyer eller købstæder) end i mindre byer med færre indbyggere og 
mindre udbud af butikker. I de mellemstore byer er der således en vis kritisk masse i 

forhold til forskellige anvendelsesmuligheder pga. et tilstrækkeligt lokalt tilbud af butik-

ker, skoler, daginstitutioner og idrætsfaciliteter.  

Kommunerne har valgt at forholde sig forskelligt til denne problemstilling, hvor der i nog-

le kommuner er gjort en særlig indsats for at bevare funktioner i de kommunale bygnin-
ger med størst afstand til hovedbyen. I Sønderborg Kommune har man således haft sær-

ligt fokus på at bevare offentlige funktioner som borgerservice i fx Nordborg og Gråsten, 
som repræsenterer kommunens ”yderpunkter”. Omvendt har man i andre kommuner 

valgt at satse på centralisering af de offentlige funktioner. Det er fx tilfældet i Slagelse 

Kommune, hvor man satser på de tre største byer; Slagelse, Korsør og Skælskør. Også i 

                                                

26 Center for Strategisk Byforskning på vegne af Realdania (2013): Stationsbyer i dag. 



 

 

 

48 

Kalundborg Kommune flyttes alle funktioner i august 2013 til det nye rådhus på Holbæk-

vej.27  

 

5.3 Den lokale opbakning 

Overordnet peger analysen på, at den lokale debat omkring bygningernes fremtid har 
været begrænset, hvilket kan overraske, da der ved reformernes vedtagelse var stor 

diskussion i medierne om betydningen af funktionstømningen særligt for de mindre byer 

på landet. Analysen peger imidlertid på, at funktionstømningen generelt set er forløbet 
uden de store borgerprotester, hvilket kan skyldes flere ting. 

Fra reformerne blev besluttet forud for 2007 til deres faktiske udmøntning er gået en 
årrække, og folk har derfor haft god tid til at vænne sig til tanken. Yderligere er funkti-

onstømningen foregået glidende, hvor der fx i mange rådhuse fortsat har været kommu-
naladministration i flere år efter reformen. Det har bevirket, at lukningen af rådhuset ikke 

er blevet oplevet så drastisk. Endvidere er det lokale ejerskab til rådhusene trods alt min-

dre end til eksempelvis byens folkeskole, hvor flere borgere berøres direkte af en lukning 
og mærker dens konsekvenser i deres dagligdag.  

Det samme gør sig gældende for mange af byretterne, hvor der for flere af bygningernes 
vedkommende fortsat er arrestfunktion, mens det alene er dommerkontorer og retssale, 

som er flyttet til de større byer. Yderligere er den lokale tilhørsfølelse til de tidligere by-

retter mindre end til eksempelvis rådhusene af den simple grund, at byretternes brugere 
kommer fra et større opland. 

I analysen findes dog eksempler, hvor den lokale opbakning eller engagement har haft 
betydning for bygningernes nye funktion.  

Det drejer sig eksempelvis om etableringen af fitnesscentret i Årslev på Fyn (Faaborg-
Midtfyn Kommune), hvor tre lokale håndværkere i fællesskab investerede i det gamle 

rådhus, da de så muligheder i bygningens centrale placering i forhold til infrastruktur.   

                                                

27 Det nye rådhus forventes at koste ca. 63 mio. kroner og forventes at være tjent ind igen på kun 4-5 år ved 
effektiviseringer på 15 mio. kr. årligt. Effektiviseringerne kommer ved: 1) Billigere drift - de nuværende rådhuse 
er dyre i drift, og ved at bygge nyt kan der spares penge til bl.a. opvarmning og vedligeholdelse. 2) Indirekte 
besparelser - dette er bl.a. kørsel for medarbejdere mellem nuværende rådhuse, bedre udnyttelse af medarbej-
dernes arbejdstid.  
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Det tidligere rådhus i Årslev, der nu anvendes til fitness, bogholderi, køreskole etc. Rådhuset var oprindeligt en 
skole i 1920’erne, der siden er udbygget ved talrige knopskydninger i bl.a. 1950’erne, 1960’erne og senest i 
1987. 

Yderligere er det tidligere rådhus i Oksbøl et eksempel på, hvordan den lokale idrætsfor-

ening og idrætscenter så en forretningsmulighed i det tidligere rådhus. Det gamle rådhus 
i Blåvandshuk Kommune fungerer nu som Danhostel. Genanvendelsen af rådhuset er et 

resultat af flere forskellige forhold, hvor beliggenheden af kursuscentret lige bag rådhuset 

samt den dårlige stand af det eksisterende Danhostel spiller ind som afgørende faktorer. 
Det er Blåvandshuks Idrætcenter, der ejer og driver det bagvedliggende kursuscenter, og 

det er et byrådsmedlem og formanden for Blåvandshuk Idrætscenter, der har været den 
primære drivkraft bag etableringen af hostellet.  

 

Det tidligere rådhus i Blåvandshuk Kommune (Oksbøl by) fungerer nu som Danhostel. Rådhuset ligger overfor 
Blåvandshuk Idrætscenter og foran kursuscentret, der drives af idrætscentret.  

 

Endvidere fremgår det af analysen, at der er en del lokale foreninger, der har henvendt 

sig til kommunerne om anvendelse af bygningerne, men fælles for dem er, at de ikke 
selv har økonomi til at drive bygningerne, og at der dermed ofte vil være tale om kom-
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munal drift af bygningerne. Kommunerne har derfor generelt ikke været interesserede i 

at omdanne de tidligere rådhuse til foreningshuse.  

Der findes dog eksempler på, at de tidligere rådhuse fungerer som tilholdssted for det 
lokale foreningsliv, eksempelvis i det tidligere rådhus i Dianalund, hvor man har kombine-

ret en offentlig funktion med foreningernes behov for lokaler. I det tidligere rådhus er der 
således etableret et 24 timers bibliotek, der fint suppleres med lokaler til de lokale for-

eninger. Løsningen fungerer godt for både kommune og foreninger, da biblioteket ikke 
kunne udfylde alle bygningens kvadratmeter, og foreningerne blev samlet i én bygning. 

Tilsvarende gælder i det tidligere Skovbo Rådhus i Borup (Køge Kommune), der i dag 

fungerer som lokalt kulturhus. 

 

 

Af de tre bygningstyper, som denne analyse fokuserer på, er det særligt lukningen af 
sygehusene, der synes at haft skabt lokal debat, hvilket kan tilskrives bygningernes cen-

trale funktion, der i sidste ende kan gøres til et spørgsmål om liv og død, samt deres 
store lokale betydning som arbejdspladser. Debatten har primært drejet sig om selve 

lukningen af sygehusene og ikke i så høj grad om deres fremadrettede anvendelse. Det 
skal i den sammenhæng bemærkes, at der fortsat er sygehusfunktion på fem af analy-

sens hospitaler, og at debatten omkring sygehusenes lukning derfor fortsat er meget 

aktuel. 

 

5.4 Kommunernes og regionernes rolle 

Analysen viser, at kommunerne og regionerne har haft forskellige roller i forhold til at 

finde ny anvendelse af de tidligere offentlige bygninger. Helt overordnet synes den pri-

mære rolle at være, at kommunen fungerer som sælger, idet mange bygninger er 
prioriteret solgt frem for genanvendt. Langt hovedparten af kommunerne i analysen an-

giver således, at den politiske stillingtagen til de tidligere rådhuse beror på en beslutning 
om salg versus ikke salg. Der kan være mange grunde til denne prioritering, hvoraf øko-

nomiske fordele ved salg er den mest gængse. Ved salg af en funktionstømt offentlig 

bygning reduceres ikke alene bygningernes driftsomkostninger. I mange tilfælde budget-

Det tidligere rådhus i Dianalund, der nu anvendes til bibliotek og foreningshus. Bygningen ligger centralt i 
forhold til det lokale indkøbscenter (Dianalund Centret) og ikke langt fra stationen.  
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terer både kommuner og regioner med et provenu for salget af bygningerne og dermed 

en indtægt. 

Den anden primære opgave, som kommunerne og regionerne har varetaget i relation til 
de funktionstømte bygninger, har været at finde anden offentlig anvendelse til de 

pågældende offentlige bygninger. Etableringen af andre offentlige funktioner har typisk 
forløbet sideløbende med eller i umiddelbar forlængelse af en salgsproces, når det er 

blevet klart, at bygningen ikke var til at sælge til den ønskede pris eller i det hele taget. 
Kortlægningen i de 16 eksempelkommuner viser således, at der i mere end 1/3 af de 

tidligere rådhuse i dag findes en ny og anden offentlig funktion. Et eksempel er fra As-

sens Kommune, hvor det tidligere rådhus i Assens by forsøges solgt, samtidig med at 
man har etableret anden offentlig funktion i bygningen – det såkaldte Familiehus Syd. 

Familiehuset er etableret, da kommunen vurderer, at bygningen bliver særdeles vanskelig 
at sælge pga. dens størrelse og pris.28  

I forhold til sygehusene er bygningerne ofte blevet delt op i mindre enheder, som det fx 

er tilfældet på de tidligere sygehuse i Varde og Ringe, og Ringe Sygehus rummer eksem-
pelvis både kommunale, regionale og private funktioner i dag. I disse tilfælde har regio-

nerne som tidligere nævnt en særlig dialog med Freja Ejendomme, der har fået mu-
lighed for at overtage flere af de tidligere sygehuse med henblik på videresalg til tredje-

part.     

Yderligere viser analysen, at kommunerne har haft en myndighedsrolle af mere praktisk 

karakter, idet de har været ansvarlige for at ændre plangrundlaget i de tilfælde, hvor 

det har været nødvendigt for at få godkendt en ny anvendelse af tidligere rådhuse, by-
retter og sygehuse. Dernæst har kommunerne haft ansvaret for at få den nye anven-

delse godkendt politisk. Analysens resultater viser, at der ikke i nogen af de kommu-
ner, som denne analyse omfatter, har været problemer i den henseende.  

 

Den strategiske rolle er kommet mere i fokus 

Der ses en tendens til, at flere og flere kommuner begynder at arbejde mere strategisk 

med deres samlede ejendomsportefølje. Som en konsekvens af de mange funktionstømte 
rådhuse, skoler, biblioteker mv. har kommunerne fået øjnene op for, at en mere hel-

hedsorienteret tilgang til de kommunale ejendomme er nødvendig i forhold til at opnå en 
økonomisk bæredygtig anvendelse af de kommunale m2. Fx arbejder man i Slagelse 

Kommune med en egentlig ejendomsstrategi, som er politisk vedtaget med en målsæt-

ning om at reducere andelen af kommunale m2 med 10 pct.  

Et andet eksempel er fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der i øjeblikket pågår en kort-

lægning af de kommunale bygninger med det formål at se, hvor man kan effektivisere 
udnyttelsen samt frasælge overflødige m2. Også i Sønderborg Kommune følger man med 

stigende interesse udviklingen i antallet af funktionstømte offentlige bygninger, bl.a. fordi 

kommunen i de kommende år står foran yderligere funktionstømning i forhold til lukning 
af byens kaserne.  

Dette billede understøttes af en analyse af udviklingen i kommunernes administrations-
bygninger, som KORA gennemførte i 2012. Denne analyse viste, at 72 pct. af de ad-

spurgte kommuner havde gennemført effektiviseringer af anvendelsen af administrative 
bygninger i perioden 2007-12, mens 52 pct. havde besluttet at effektivisere i fremtiden. 

                                                

28 For en nærmere beskrivelse af ejerforhold, størrelse og pris jf. afsnittet ’Opdel bygningen i flere matrikler’ i 
kapitel fem. 
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Med effektiviseringerne hentydede kommunerne både til anvendelse af færre m2, anven-

delse af færre lokationer (ved opsigelse af lejemål og salg af bygninger) og optimering af 

bygningernes driftsudgifter (ved bygningsforbedringer). Analysen viste dog også, at hver 
tredje kommune havde beholdt alle sine administrationsbygninger, men anvendt dem 

helt eller delvist til andre formål.29  

 

 

 

Nærværende analyse af kommunernes og regionernes rolle viser da også meget tydeligt, 
at genanvendelse af tidligere offentlige bygninger ikke er en let øvelse, idet der er mange 

hensyn og perspektiver at tage i betragtning. Erfaringerne fra Slagelse Kommunes arbej-

de med ejendomsstrategien viser, hvor kompleks en opgave det er. Selvom strategien er 
politisk vedtaget i byrådet, kan det i forbindelse med dens udmøntning være svært at 

finde politisk opbakning til at træffe de nødvendige beslutninger i forhold til at realisere 
strategiens målsætninger, når det bliver konkret. Det kan eksempelvis være svært at få 

mandat til at rive bestemte bygninger ned. I nærværende analyse har vi ikke set på be-

tydningen af erhvervsstrukturen i de enkelte kommuner, men på baggrund af andre ana-
lyser kan vi se, at noget tyder på, at byernes status som enten erhvervs- eller bosæt-

ningsby har betydning for de tidligere offentlige bygningers genanvendelsespotentiale. 
Holeby på Lolland er et eksempel på en by, der rent bosætningsmæssigt er i tilbagegang, 

men oplever vækst som erhvervsby pga. dens regionale beliggenhed.30 Erhvervsudviklin-
gen baserer sig på lokaliseringen af specialiserede virksomheder, der trækker på det 

regionale arbejdskraftopland. Lolland Kommunes tanker omkring genanvendelsen af det 

tidligere rådhus i Holeby er da også bundet op på den aktuelle erhvervsudvikling centre-
ret omkring etableringen af Femern Bælt-forbindelsen. Det tidligere rådhus, som ligger 

tæt på forbindelsens landfæste, vil med fordel kunne rumme liberale erhverv som fx 
miljøtekniske folk, ingeniører etc., der arbejder på byggeriet.   

 

 

 

 

                                                

29 KORA (2012): Kommunernes administrationsbygninger – effektiviseringer som følge af strukturreformen?, 
august 2012 

30 Center for Strategisk Byforskning på vegne af Realdania (2013): Stationsbyer i dag. 

Det tidligere 
rådhus i Holeby 
på Lolland har 
stået tomt siden 
2010 og er sat til 
salg. Bygningen 
er fra 1967 og 
ca. 1.000 m2. 
Ifølge den arki-
tektfaglige vur-
dering har byg-
ningen begræn-
set arkitektonisk 
værdi, men et 
stort genanven-
delsespotentiale. 
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Slagelse Kommunes Ejendomsstrategi 

 
”I budget 2011 blev det vedtaget, at Slagelse Kommune over 
de næste år skulle reducere den samlede bygningsmasse med 
ca. 10 pct., svarende til ca. 40.000 m2. Det skal ske ved 
tilpasning og planlægning af anvendelsen af kommunens 
bygninger. Gennem reduktionen i antal m2 skal det eksiste-
rende vedligeholdelsesefterslæb på ca. 150 mio. kr. reduce-
res.  
 
Der arbejdes aktivt med de tre faser i projektet, som har 
været forelagt i 2011 for økonomiudvalget, og der forelægges 
status op til årsskiftet.  
 
Der er tale om en ganske omfattende og kompleks opgave, 
der må forventes at tage flere år. De første resultater forven-
tes tidligst at kunne hjemtages i 2012. Formålet med at opta-
ge dette indsatsområde i udviklingsaftalen, også for 2012, 
skyldes bl.a. det lange aftræk, der er på en sådan kompleks 
opgave, men også at der holdes politisk fokus på opgaven.” 
 

Kilde: Slagelse Kommunes budget 2012, s. 15 

Kapitel 6. Guidelines til genanvendelse af 
funktionstømte offentlige bygninger 

I dette kapitel præsenteres anbefalingerne til, hvilke forhold man som offentlig myndig-

hed med fordel kan være opmærksom på i forbindelse med funktionstømning af en of-

fentlig bygning.  

 

6.1 Kortlæg bygningsmassen og analysér mulighederne  

Kortlæg kommunens bygningsmasse og vær på forkant med udviklingen 

Uanset om man står med en aktuel udfordring med en eller flere tiloversblevne offentlige 

ejendomme, kan det være relevant at udarbejde en samlet kortlægning over kommunens 
offentlige ejendomme og deres respektive stand, genanvendelsespotentialer, drifts- og 

vedligeholdelsesudgifter mv. En sådan kortlægning er med til at skabe overblik over 
kommunens bygningsportefølje og kan med fordel fungere som en overordnet plan 

for løbende tilpasninger af kommunens bygninger, efterhånden som der opstår eller for-

svinder behov for forskellige offentlige funktioner.  

Udover de bygninger, som denne 

analyse har fokuseret på, kunne 
det fx også dreje sig om skoler, 

daginstitutioner, plejehjem, biblio-

teker og andre kulturelle formål 
såsom lokalhistoriske arkiver, 

folkemindesamlinger og kulturhu-
se. 

I den forbindelse kan det vurde-
ringsskema, som er udarbejdet 

som led i nærværende kortlæg-

ning, være et anvendeligt værktøj 
til gennemgang af de offentlige 

bygninger, der fx giver mulighed 
for at vurdere bygningernes re-

spektive styrker og svagheder, 

bl.a. i forhold til fleksibilitet, be-
liggenhed, arkitektoniske kvalite-

ter, udgifter mv.31  

I Slagelse Kommune har man taget hul på en sådan kortlægning, idet byrådet som led i 

budgetforliget for 2011 vedtog en ejendomsstrategi, hvis overordnede målsætning er at 
reducere kommunens bygningsmasse med 10 pct. svarende til omkring 40.000 m2.   

                                                

31 Skemaet ligger i bilag til hovedrapporten.  
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Baggrunden for beslutningen var bl.a. en analyse, som kommunen fik udarbejdet i 2010, 

der havde fokus på den kommunale ejendomsdrift og -funktion. Analysen viste bl.a., at 

man ved at slukke helt for el, vand og varme på en nu lukket folkeskole på 8.600 m2 til 
1.000 elever ville opnå en årlig besparelse på 1,1 mio. kr. Hvis man gjorde det samme for 

alle kommunens 40.000 ledige m2, ville man opnå en årlig besparelse på 32 mio. kr., 
mens et salg af de ledige bygninger ville kunne indbringe kommunen omkring 400 mio. 

kr.32 

Erfaringerne fra Slagelse Kommune er, at en sådan ejendomsstrategi er med til at sikre 

et politisk fokus på ejendomsporteføljen, men også at arbejdet ikke alene er gjort ved en 

sådan vedtagelse. Der er nemlig et stort arbejde forbundet med efterfølgende at holde 
det politiske niveau op på beslutningen, når der skal tages stilling i konkrete sager, lige-

som strategien også skal forankres i de forskellige forvaltninger, således at alle arbejder 
for at realisere den bygningsmæssige reduktion.  

På baggrund af erfaringerne fra Slagelse Kommune kan det således anbefales, at man 

udover at udarbejde en strategi for kommunens ejendomme også i samme mo-
ment har en meget konkret handlingsplan for strategiens udmøntning samt for, 

hvordan man sikrer det kommunale ejerskab både på politisk og forvaltningsmæssigt 
niveau. Yderligere er det også en klar anbefaling, at strategien kobles op på økonomiske 

incitamenter i forhold til at sikre dens realisering. Det kunne eksempelvis være en husle-
jemodel, hvor de enkelte forvaltninger og lejere opnår en økonomisk gevinst ved at effek-

tivisere deres m2-forbrug.   

En kortlægning og eventuel medfølgende strategi kan medvirke til at sikre, at man er på 
forkant med udviklingen, når der opstår eller forsvinder behov for offentlig bygningsmas-

se både som konsekvens af den demografiske udvikling og som led i større administrative 
reformer. 

 

Analysér mulighederne for genanvendelse 

I en række kommuner efterlader særligt sygehusreformen nogle meget store bygnings-

komplekser, hvis fremtidige anvendelse ikke i alle tilfælde er særligt indlysende. Det 
samme er tilfældet i forbindelse med de kasernelukninger, der senest er meldt ud i for-

bindelse med forsvarsaftalen i foråret 2013.  

Idet bygningerne ofte vil være vanskelige at sælge, er det vigtigt, at man i kommunen – 
så snart man ved, at en stor bygning i kommunen funktionstømmes og skal sælges, ind-

leder en dialog med relevante interessenter og udarbejder nærmere bygnings-
analyser.  

Formålet med en sådan bygningsanalyse er dels at skabe overblik over den enkelte byg-
nings tilstand og egnethed i forhold til ny anvendelse, dels at skabe et grundlag for de 

politiske beslutninger, der skal træffes om bygningernes fremtid. I den sammenhæng er 

det afgørende, at der for de større bygningskomplekser bliver udarbejdet en overordnet 
plan, så de enkelte bygninger ikke bare bliver solgt hver for sig uden nogen samlet vision 

for området.  

Relevante spørgsmål er fx:  

 Hvilke funktioner har man i kommunen ønsker om at etablere i området – boli-

ger, uddannelser, campus og erhverv eller blandede funktioner?  

                                                

32 DR1 (2013): Magasinet Penge, 30. januar 2013, se http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-37#!/25:59  

http://www.dr.dk/tv/se/penge/penge-37#!/25:59
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 Er disse planer realistiske, når man ser på til- og fraflytningsmønstre, øvrige ud-

dannelsesinstitutioner i regionen, infrastruktur osv.?  

 Hvordan spiller planerne sammen med andre politiske prioriteringer og lokal-

plansvedtagelser, fx fortætningsstrategier, forholdet mellem udvikling i center-
byer og mindre byer i kommunen osv.? 

Et sådant arbejde har man fx gennemført i Region Syddanmark, hvor flere sygehuse 

funktionstømmes i forbindelse med sygehusreformen. Region Syddanmark har i forbin-
delse med salgsarbejdet – og som led i føromtalte kampagne ”Lys i vinduerne” – taget 

initiativ til at gennemføre en række potentialeanalyser, bygnings- og anvendelsesanalyser 
mv. Analyserne har alle til formål at afdække og synliggøre de muligheder, som bygnin-

gerne har fremadrettet. 

For Faaborg Sygehus er der bl.a. udarbejdet en arkitektfaglig egnethedsanalyse, der har 
til formål at skabe grundlag for kvalificerede beslutninger om, hvilke overordnede formål 

bygningerne fremadrettet kan anvendes til. Herudover er der også blevet udarbejdet tre 
særskilte analyser af mulighederne for at omdanne sygehuset til nye konkrete formål. 

Det drejer sig om 1) erhvervsformål33, 2) tværgående uddannelsesformål34 samt 3) et 

film college.35 

Indtil videre har analyserne ikke båret frugt i form af et salg af bygningen, men de har 

været med til at synliggøre potentialer og muligheder over for politikere, embedsfolk og 
borgere og skabt et grundlag for en dialog om kommunens prioriteringer og strategier i 

forhold til at tiltrække nye aktører til byen. Ligeledes er materialet anvendeligt, hvis og 
når potentielle investorer melder sig på banen.  

Også for Haderslev Sygehus er der foretaget en bygningsanalyse, der både indeholder 

en byggeteknisk vurdering samt forslag til den fremtidige anvendelse, herunder hotel og 
boliger.36 Tilsvarende gælder for Augustenborg Sygehus, hvor regionen har entreret 

med en rådgiver, der har foretaget et bygningssyn med henblik på at skabe overblik over 
de reparationsmæssige tiltag, som er nødvendige, såfremt ejendommen fremadrettet 

skal fremstå i normal vedligeholdelsesmæssig stand. En sådan analyse er en del af arbej-

det med at undersøge mulighederne for fremtidig anvendelse af sygehuset. 

                                                

33 Baun & Partners (2012): Analyse af mulighederne for en udviklingspark i Faaborg, se 
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/analyse-ivaerksaetterhusifaaborg.pdf  

34 Oxford Research (2012): Idékatalog. Eksempler på innovative uddannelsesaktiviteter, som kan anvendes til at 
skabe ”skolen der ikke findes” på Faaborg Sygehus, januar 2012, se 
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/idekatalog-skolensomikkefindes.pdf 

35 Oxford Research (2012): Handlingsplan for et film college på Faaborg Sygehus, januar 2012, se 
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/handlingsplanforetableringaffilmcollege.pdf  

36 Bascon A/S (2011): Bygningsanalyse, Haderslev Sygehus for Region Syddanmark, 15. november 2011, se 
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/bygningsanalyse.pdf  

http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/analyse-ivaerksaetterhusifaaborg.pdf
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/idekatalog-skolensomikkefindes.pdf
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/handlingsplanforetableringaffilmcollege.pdf
http://lysivinduerne.dk/sites/default/files/materiale/bygningsanalyse.pdf
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Haderslev Sygehus er et enormt bygningskompleks på godt 60.000 m2 fra 1975 beliggende i udkanten af 
Haderslev med udsigt til Haderslev Dam. 

Augustenborg Sygehus er et slesvigsk hertugslot fra 1776 på 23.000 m2 fordelt på op mod 40 bygninger, 
hvoraf hovedparten er fredede. Det har fungeret som psykiatrisk hospital siden 1932.  

 

Senest er der for Sønderborg Kaserne, som lukkes i efteråret 2014, udarbejdet en byg-

nings- og anvendelsesanalyse, som vurderer potentialerne for at anvende kasernen til 
hhv. boliger, et center for udvikling, iværksætteri og innovation samt en idrætsefterskole 

og et sportsakademi.   

Analyserne kan i sammenhæng med politiske seminarer, borgermøder og lignende være 
med til at sætte politisk fokus på bygningens fremadrettede anvendelse og skabe den 

fornødne lokale forankring og opmærksomhed.   
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6.2 Tænk og arbejd strategisk 

Flere af de kommuner, som er besøgt i forbindelse med analysen, har i årene efter kom-

munalreformen opprioriteret arbejdet med de funktionstømte bygninger ud fra en erken-
delse af, at pengene hurtigt tjenes hjem, såfremt det lykkes at få solgt bygningerne til de 

rette ejere, der sikrer nye funktioner til glæde for lokalområdet og dets borgere. 

 

Dedikér en medarbejder til salgsarbejdet 

I Næstved Kommune har man fx siden 2007 haft én medarbejder og sekretær ansat på 
fuld tid, som er fuldt dedikeret til opgaven at sælge kommunens faste ejendom samt 

erhvervs- og boliggrunde. Udover de gamle rådhuse drejer det sig fx også om skoler, 
biblioteker, socialinstitutioner mv. Erfaringerne fra Næstved er, at denne dedikation er 

med til at sikre, at man i kommunen hele tiden er på forkant med udviklingen og løbende 
kan hive fat i folk, når man hører om nogen, der er interesserede i ejendomme, der mat-

cher det udbud, man har eller snart vil få.  

Det kan på den baggrund anbefales andre kommuner, der har en portefølje med mange 
specielle ejendomme, at overveje at dedikere en medarbejder til salgsopgaven. I Næst-

ved Kommune har man således i stort omfang haft held med at få solgt samtlige af sine 
funktionstømte bygninger.  

 

Nedriv dele af bygningen 

For nogle af de funktionstømte bygninger, som med årene har udviklet sig til at være 

uensartede bygningskomplekser gennem knopskydning, kan kommunen overveje at ned-
rive dele af bygningerne med henblik på at synliggøre kompleksets potentialer og mulig-

heder. 

Det kan særligt være relevant i de tilfælde, hvor bygningen består af ældre, bevarings-
værdige dele, der passer godt ind i bybilledet og lokalområdet, og nyere dele uden arki-

tektonisk værdi. En delvis nedrivning kan dels betyde, at potentielle nye ejere får øjnene 
op for ejendommens muligheder, dels at bygningens størrelse reduceres og anvendel-

sesmulighederne derfor kan synes større i en mindre by. 

Eksempler på bygninger, der består af ældre, bevaringsværdige dele, og nyere og ikke så 
attraktive dele, er fx Augustenborg rådhus i Sønderborg Kommune og Holmegaard råd-

hus i Næstved Kommune. I begge tilfælde er der tale om, at den ældre bygningsdel er 
enten fredet eller bevaringsværdig, mens den nyere tilbygning har et dårligt sammenspil 

med den oprindelige bygning, både i form og materialer. Dette er medvirkende til, at 
bebyggelsen fremstår usammenhængende og med meget forskellig arkitektonisk værdi.   
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Det tidligere rådhus i Augustenborg, Sønderborg Kommune, har stået tomt siden 2012, og består af byg-
ningsdele fra både 1780 (til venstre i billedet) og 1980 (til højre i billedet). Den ældste bygningsdel er i dag 
fredet.  

Det tidligere Højer Rådhus i Tønder Kommune bestod af et længehus fra 1803 og et vinkelhus fra 1806. I 
forbindelse med frasalget i 2007 blev grunden opdelt i to matrikler, og begge blev solgt i 2008. På billedet ses 
vinkelhuset fra 1806, som i dag fungerer som privat bolig. 

 

 

Opdel bygningen i flere matrikler 

Et alternativ til nedrivning er at opdele en større bygning i flere matrikler inden frasalg, 
hvilket i nogle tilfælde kan gøre det lettere at få solgt bygningen. Dette har fx gjort 

sig gældende ved det tidligere Højer Rådhus i Tønder kommune, som bestod af to sepa-

rate bygninger på hhv. 493 m2 og 409 m2, der begge er bevaringsværdige.  
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Det tidligere Tommerup Rådhus i Assens Kommune bestod af to separate bygninger, hvoraf den ene nu er 
revet ned, og en Fakta-butik er bygget på grundet. Til højre i billedet ses den eksisterende del af rådhuset 
fra 1938, som fortsat ejes af kommunen og i dag rummer en række kommunale velfærdsfunktioner.  

Det tidligere Assens Rådhus i Assens Kommune er bygget i 2003, men var for lille til at rumme den sam-
menlagte kommune, der i stedet flyttede ind i de tiloversblevne Danisco-bygninger ved havnen. I dag er 
rådhusbygningen til salg. En del af den anvendes til kommunale formål, og en del står tom.  

Tønder Kommune valgte forud for frasalget at opdele grunden i to matrikler med henblik 

på at lette salget af bygningerne. Den ene bygning blev året efter opkøbt til privat bolig, 

mens den anden blev opkøbt af en lokal borgerforening og nu bruges som foreningshus 
for diverse foreninger. Foreningshuset indeholdt også indtil 2013 en kommunal borger-

servicefunktion, men denne er nu lukket ned. 

Også i Tommerup i Assens Kommune har man haft udfordringer med at sælge hele det 

tidligere rådhus, som bestod af to selvstændige bygninger fra 1938 med flere om- og 
tilbygninger fra 2002. 

Kommunen forsøgte at sælge hele bygningen, men det var kun en nyere tilbygning, der 
var interesse for. Denne blev i 2011 opkøbt af COOP, der rev bygningen ned og byggede 

en Fakta-butik. I den resterende del af det tidligere rådhus, der fortsat er på kommunale 
hænder, har Familiehus Nord i dag til huse sammen med en række andre offentlige funk-

tioner som dagpleje og sundhedspleje. Yderligere er ældreforeningen også i bygningen.  

I Assens by i Assens Kommune har man ligeledes forsøgt at opdele det nye rådhus i min-

dre dele. Rådhuset er en markant, nyere bygning fra 2003. Den ligger centralt i byen ved 

havnen, men har med sine 2.775 m2 været vanskelig at sælge til én ny ejer.  
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Rådhusbygningen blev til overs, efter at Assens Kommune i 2011 flyttede til nye, større 

lokaler i de tidligere Danisco-bygninger, der ligger blot 500 m. derfra. Årsagen var, at 

bygningen fra 2003 ikke kunne ikke kunne huse alle kommunens medarbejdere efter 
sammenlægningen i 2007.  

Bygningen er i dag en såkaldt leaset ejendom. Det er Dansk Leasing, der ejer den, men 
kommunen har forpligtet sig til at være lejer på en 30-årig lejekontrakt og har ejerforplig-

tigelser i forhold til vedligeholdelse. Bygningen er til salg for 27 mio. kr., men fungerer 
stadig i kommunalt regi og huser Familiehus Syd, Udvikling Fyn A/S, turistkontoret og 

kontorfællesskabet Biz House. Kommunen forsøger at leje de resterende m2 ud, men det 

har vist sig problematisk at dele bygningen op, idet det er svært at opdele de faste udgif-
ter. Man har dog forsøgt at gøre dette med en fordelingsnøgle. Fra kommunens side 

vurderer man, at det er en investeringsejendom, som realistisk set skal opkøbes af en 
investor med udlejning for øje, idet bygningen formentlig vil være for stor til én virksom-

hed.  

 

Informér om tilskudsmuligheder 

Der er mange herlighedsværdier ved de gamle fredede og bevaringsværdige bygninger, 
og der er i mange kommuner mulighed for at søge tilskud til vedligeholdelse af 

bygningerne, enten direkte i kommunen eller via private fonde, hvori kommunen 
typisk har en bestyrelsespost. Kommuner med sådanne ordninger tæller bl.a. Albertslund 

Kommune, Bornholms Regionskommune, Dragør, Guldborgsund, Sønderborg og Tønder 

Kommuner. For et fuldt overblik, se Foreningen for Bevaringsværdige Bygningers hjem-
meside.37 

Denne analyse peger på, at det faktum, at en bygning er fredet eller bevaringsværdig, i 
nogle tilfælde kan medvirke til, at den er vanskelig at sælge, idet nogle købere lader sig 

afskrække af de restriktioner, som en fredet eller bevaringsværdig bygning kan være 

underlagt.  

Blandt de gennemgåede bygninger har vi bl.a. et konkret eksempel på, at en ejendom, 

ifølge den nuværende ejer, har været svær at sælge, idet der har været tvivl om, hvor-
vidt de pågældende interesserede detailhandelskæder har kunnet nedrive ejendommen 

og bygge nyt. Her kan det naturligvis være en vanskelig kommunal afvejning, hvorvidt 

man foretrækker en smuk bevaringsværdig ejendom til gavn for lokalområdets kulturmil-
jø og historie vs. et nyt supermarked til gavn for byens handelsliv. 

Under alle omstændigheder er det centralt, at kommunerne i forbindelse med salg af 
bygningerne, herunder i salgsmaterialet, sørger for at oplyse om de tilskudsmulighe-

der, der er i kommunen, såvel som de potentialer, som der kan være ved at eje en 
fredet eller bevaringsværdig bygning. Her er der bl.a. hjælp at hente via Kulturstyrelsen 

og Realdanias fælles initiativ Bygningskultur 2015, i hvis regi der er oprettet et kommu-

nalt netværk, hvis formål bl.a. er at kompetenceudvikle de kommunale medarbejdere til 
at have denne dialog med ejere, borgere mv. 

Hertil kommer, at der både i regi af Bygningsfredningsforeningen (BYFO) og Foreningen 
Bevaringsværdige Bygninger ydes rådgivning til ejere af fredede og bevaringsværdige 

bygninger.  

 

                                                

37 Se Foreningen Bevaringsværdige Bygningers hjemmeside, der har sammensat en liste over de kommuner, 
der på en eller anden måde yder støtte til vedligeholdelse af og istandsættelsesarbejder på bevaringsværdige 
bygninger:  http://bev.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=53  

http://bev.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=53
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Billedet til venstre viser indgangspartiet ved den tidligere retsbygning i Assens, der har stået tom siden 
2011, og nu ser forladt og misligholdt ud. Til højre ses Gram Rådhus i Haderslev Kommune, der har stået 
tomt siden 2007, og som er præget af forfald i form af plader for vinduerne og graffiti.  

 

6.3 Realistisk prissætning – og realistiske købere  

Det er næppe overraskende for nogen, at der i kortlægningen ses en tendens til, at tid er 

en afgørende faktor i forhold til at få solgt de funktionstømte bygninger. Tomme bygnin-
ger forfalder alt andet lige hurtigere end bygninger, der er i anvendelse, og ofte bliver 

vedligeholdelsen af de funktionstømte bygninger holdt på et absolut minimum.  

Hvis man i kommunen sætter prisen for bygningen for højt, risikerer man at brænde inde 

med den, og den skal ikke stå tom i ret meget mere end et år, før dens attraktionsværdi 

reduceres, og den bliver sværere og sværere at sælge. Der bliver mere tilgroet, og det 
manglende liv i bygningerne betyder yderligere, at de udsættes for hærværk i form af 

graffiti, smadrede ruder mv. Hertil kommer også, at risikoen for fx skimmelsvamp stiger 
som følge af manglende vedligeholdelse. Et par af de tomme bygninger, som denne ana-

lyse indbefatter, er således blevet angrebet af skimmelsvamp i kælder og på lofter. 

Et andet eksempel på sammenhængen mellem prissætning og salgbarhed er de centralt 

beliggende og historiske slagteribygninger i Odense fra 1926-27, som kommunen satte til 
salg i 2003 med en budgetteret salgsindtægt på 14 mio. kroner. Prisen viste sig med 

årene at være urealistisk, og de tidligere slagteribygninger, som er fredede, har siden 

stået tomme med stigende forfald til følge.  

En af konsekvenserne af den fejlslagne salgsstrategi er, at kommunen nu ser sig nødsa-

get til at ændre den drastisk for at undgå nedrivning af de forfaldne bygninger. Borgme-
ster Anker Boye udtalte således til Politiken i juni 2013: ’Vi havde store ambitioner for ti 
år siden. Vi syntes, at bygningen skulle en hel masse, men markedet har ændret sig, og 
vi har rendt bag efter udviklingen og er hele tiden kommet for sent. Strategien har været 
forkert. Nu spørger vi markedet, hvad det vil give: 1 krone, 5 millioner, 10 millioner, 20 
millioner? […] Vi har som by meget mere interesse i, at der kommer gang i det hus, end 
vi har brug for pengene.”38    

Det bør med andre ord være en tommelfingerregel for kommuner og andre aktø-
rer, at såfremt bygningerne ikke er solgt inden for det første år efter funkti-

onstømningen, må man nøje overveje en ny strategi. Her er en mulighed i første 

omgang at justere prisen. En anden mulighed er at overveje perspektiverne ved en hel 
eller delvis nedrivning, særligt hvis ejendommen har en central beliggenhed i byen. 

                                                

38 Politiken Kultur den 20. juni 2013: Kødets katedral smuldrer 
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Når og hvis en køber melder sig på banen, er det fint at få solgt bygningerne, men der 

skal også skabes byliv omkring disse. Analysen viser, at dette i nogle tilfælde ikke er sket, 

fordi de nye ejere ikke har kunnet realisere de planer, som de købte bygningerne til, 
angiveligt fordi planerne ikke har været tilstrækkeligt økonomisk bæredygtige. Det kan 

enten skyldes, at bygningerne blev solgt til en for høj pris eller til ”de forkerte” investo-
rer. Det skal dog retfærdigvis nævnes, at finanskrisen også er kommet på tværs i nogle 

tilfælde, idet nogle af bygningerne blev solgt til private investorer i kølvandet af kommu-
nalreformen i 2007, som typisk ikke nåede at realisere deres planer, inden krisen satte 

ind i 2008. 

De funktionstømte rådhuse, der har stået tomme i en længere periode, skæmmer i høj 
grad i bybilledet, idet de oftest ligger centralt i byerne. Kommunerne kan med restriktive 

lokalplaner eller restriktioner i forbindelse med salget medvirke til at føre en strategisk 
vision ud i livet. For selv om bygningerne ikke er kommunernes problem, efter at de er 

blevet solgt, så risikerer de at blive det på et senere tidspunkt, hvor de forfalder og evt. 

bliver kondemnable. Sådanne bygninger kommer i værste fald til at fremstå som et 
gravmonument over en bys tilbagegang og kan virke afskrækkende på nye tilflyttere og 

virksomheder.   

 

Freja Ejendommes lokale ansvar 

En af de aktører, som er centrale i forhold til salg og prissætning af de funktionstømte 

offentlige bygninger, er Freja Ejendomme A/S. Freja er statens ejendomsselskab, hvis 

formål er at overtage fast ejendom fra stat, region og selskaber, hvori staten er medejer, 
med henblik på videresalg til tredjepart. Det er indskrevet i Freja Ejendommes vedtægter 

og mission, at man skal skabe den størst mulige forrentning af sine projekter, så både 
Freja Ejendomme, regioner og andre investorer kan få del af et overskud.   

Det har været Freja Ejendommes opgave at sælge alle de retsbygninger, som har været 

omfattet af denne analyse, ligesom Freja Ejendomme også fra foråret 2013 har fået ud-
videt sin opgaveportefølje med nogle af regionernes funktionstømte sygehuse. I foråret 

2013 blev Region Syddanmark og Freja Ejendomme således enige om en rammeaftale, 
der åbner mulighed for, at Freja Ejendomme kan købe, videreudvikle og sælge ledige 

sygehuse. På den baggrund købte Freja Ejendomme i august 2013 Haderslev Sygehus af 

Region Syddanmark for 30 mio. kr. Aftalen indebærer videre, at regionen får 60 procent 
af overskuddet ved et eventuelt videresalg. Freja har ligeledes købt Helsingør Hospital for 

24 mio. kr. i juni 201339. 

Freja Ejendomme har på denne baggrund en central rolle i forhold til afhændelse af 

mange af de funktionstømte offentlige bygninger. Med en stadig større ejendomsporteføl-
je kan dette give visse logistiske udfordringer, og Freja Ejendomme synes da også inden 

for de senere år at have skiftet strategi fra selv at stå for salgene af de statslige bygnin-

ger til at lægge salget ud til lokale ejendomsmæglere.  

Det er Oxford Researchs vurdering, at denne strategi er velvalgt i forhold til at sikre en 

prissætning af bygningerne, der tager højde for den lokale kontekst. I Sønder-
borg Kommune syntes man således tilbage i 2009-11 at have haft oplevelsen af, at den 

gamle retsbygning blev prissat ”efter københavnerpriser”, og det lykkedes da også den 

nye ejer at forhandle prisen ned fra 17 til 12 mio. kr. Ejendommen havde på daværende 
tidspunkt stået tom i næsten to år, og et begyndende forfald var sat ind.   

                                                

39 http://www.regionsyddanmark.dk/wm429298 

 

http://www.regionsyddanmark.dk/wm429298
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Det er yderligere Oxford Researchs vurdering på baggrund af de mange interviews med 

kommuner, der huser tomme statslige ejendomme, som Freja Ejendomme har sat til 

salg, at der er en begrænset eller manglende dialog mellem parterne. Fx var man 
i Assens Kommune ikke bekendt med, at Freja Ejendomme ifølge egen hjemmeside har 

igangsat et projekt, der har til formål at belyse, hvordan man kan sikre en bæredygtig 
projektudvikling af den tidligere retsbygning i Assens. Freja Ejendomme fremfører på sin 

side, at kommunerne er meget forskellige i deres organisatoriske set-up, og at det derfor 
i visse tilfælde kan være vanskeligt at skabe en effektiv dialog med de rette kontaktper-

soner i de enkelte kommuner. Dette er med til at understrege anbefalingen om, at kom-

munerne kortlægger og forholder sig strategisk til deres bygningsmasse, da det vil være 
en fordel, når eksempelvis Freja Ejendomme overtager en bygning i kommunen, da 

kommunerne på den baggrund vil kunne være proaktive i forhold til dialogen med Freja 
Ejendomme. 

Det lokale fokus og dialogen med relevante lokale aktører er en særlig vigtig pointe, fordi 

Freja Ejendomme som nævnt også forventes at komme til at overtage flere af de funkti-
onstømte og komplekse sygehuse, herunder i Kalundborg, Dianalund, Korsør og Nykø-

bing Sjælland. 

 

6.4 Udvis og tilskynd til politisk mod 

Siden 2006 er der sket en ændring i den måde, som man fra kommunernes side søger at 
udvikle sine byer og landdistrikter på. Ændringen skyldes ændrede vilkår i det overord-

nede planlægningssystem, hvor særligt landsplanredegørelsen har betydning. Hvor den 
traditionelle opfattelse af støtte til udvikling havde sit udspring i lige udvikling mellem 

landsdele og i forskellige sektorer som landbrug og fiskeri, tager den nye måde i højere 
grad udgangspunkt i de stedbundne potentialer, der dækker en bred vifte af elementer 

som erhverv, kultur og natur. Forenklet kan politikken siges at have ændret sig fra at 

være baseret på, at alle steder behandles ens og med landbruget som primært erhverv, 
til at hvert sted skal udvikles på baggrund af egne forudsætninger og med en bred vifte 

af erhverv. Fx er ’ligelig udvikling’ erstattet med ’mangfoldig udvikling’ i landsplanredegø-
relsen fra 1992. 

En sådan tilgang betyder imidlertid, at ikke alle steder er lige og besidder de samme eller 

lige store udviklingspotentialer. Kort sagt er der nogle steder, der er mere værd at satse 
på end andre, og i en tid med begrænsede økonomiske midler er det nødvendigt at prio-

ritere og fokusere midlerne til de steder, der har det bedste udviklingspotentiale. Et for-
hold, der udtrykkes eksplicit i forslag til Landsplanredegørelse 2013, hvor det fremhæves, 

at det er regionernes og kommunernes opgave at prioritere rollefordelingen mellem 
landsbyer i områder med tilbagegang.  

Denne analyse viser, at det typisk er i de større landsbyer eller byer omkring købstæder-

ne eller kommunale hovedbyer, at det er lettest at finde nye funktioner. Denne udvikling 
synes naturlig eller oplagt, når de overordnede planlægnings- og udviklingstendenser 

som skitseret ovenfor tages i betragtning. Udviklingen betyder imidlertid, at politisk 
prioritering lokalt i kommunerne får større og større betydning, samt at forståel-

se for den større kommunale, regionale og nationale sammenhæng er vigtig. Det er fx 

vanskeligt at udarbejde strategiske udviklingsplaner for en by uden at tage det samlede 
kommunale og regionale billede i betragtning, da udviklingen af én by er afhængig af 

eksempelvis afstand til andre større byer, lokaliseringen af arbejdspladser, generel er-
hvervsstruktur og pendlingsmønstre.   
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For at sikre at kommunernes strategiske prioriteringer og udvikling i størst mulig ud-

strækning bygger på helhedsbetragtninger og med henblik på at sikre den bedst mulige 

udnyttelse af ressourcerne er det derfor vigtigt, at kommuner og regioner sikrer det 
bedst mulige faktuelle grundlag for, at man fra politisk side kan prioritere rigtigt i 

forhold til, hvilke byer og områder der skal udvikles og i hvilken retning. 
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Bilag 1: Skema til bygningsgennemgang – 
funktionstømte offentlige bygninger 

Nedenstående skema er anvendt ved gennemgang af de i alt 61 bygninger inkluderet i 

analysen af funktionstømte offentlige bygninger.  

Det er helt centralt, at de enkelte vurderinger underbygges med kvalitative kommentarer, 

således at argumenterne for værdisætningen fremgår tydeligt af skemaet. 

De indikatorer, der er markeret med en stjerne, vil undergå en arkitektfaglig vurdering. 

En uddybning af indikatorerne i skemaet findes i slutningen af dokumentet. 

 

Bygningsgennemgang: 

Kommune: 

Bygningstype: 

Adresse, postnummer og by: 

Interviewperson (kun OR): 

Interviewer (kun OR): 

Vurderings-
kriterium 

Indikatorer Værdi Kommentarer 

Geografi 1) I hvilken by, region og kom-
mune er bygningen beliggen-
de? 

By: 

Kommune: 

Region: 

 

2) Hvor mange indbyggere er 
der i byen (sæt kryds)? 

20.000-49.999  

10.000-19.999  

5.000-9.999 

2.000-4.999 

1.000-1.999 

Under 1.000 

 

 

Beliggenhed 

 

3-15 point 

3) Hvad er bygningens belig-
genhedsværdi i forhold til fx 
bymidte, kultur- og fritidsaktivi-
teter, infrastruktur, skov, vand 
etc.? 

5: Meget god (fx central belig-
genhed i bymid-
ten/lokalområde i udvikling) 

4: God (fx naturskønt eller ved 
central infrastruktur) 

3: Potentielt god (afhængig af 
politisk beslutning eller lign.) 

2: Mindre god (fx i ”den forker-
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te ende” af byen) 

1: Ikke god (i område udsat for 
både butikslukninger, afvan-
dring mv.) 

4) I hvor høj grad er bygningen 
sammenhængende med de 
omkringliggende boliger og 
bygninger? 

5: I meget høj grad  

4: I høj grad  

3: I nogen grad (potentielt set/ 
hvis der foretages enkelte 
ændringer) 

2: I mindre grad 

1: Slet ikke 

 

5) I hvor høj grad er bygningen 
med til at understrege eller give 
et kvarter eller et område et 
særligt præg? 

5: I meget høj grad  

4: I høj grad 

3: I nogen grad (potentielt set 
hvis der foretages enkelte 
ændringer) 

2: I mindre grad 

1: Slet ikke 

 

Bygningsfakta 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-20 point 

for cases 

 

3-15 point 

for resten 

6) Hvilket år er bygningen 
opført? 

Årstal ____________ 

 

 

7) Hvor stor er bygningen i alt? _____________ m2  

8) Er bygningen fredet eller 
bevaringsværdig? 

Fredet 

Bevaringsværdig 

Ingen af delene 

 

9) Er bygningen SAVE-
registreret? 

Ja 

Nej 

Hvis ja: Hvordan spiller 
registreringen sammen 
med kommunens evt. 
planer for bygningen? 

___________________
_____________ 

10)* Hvordan er bygningens 
arkitektoniske værdi, fx hvilken 
byggestil er bygningen bygget i 
(sæt kryds)? 

5: Meget høj arkitektonisk 
værdi 

4: Høj arkitektonisk værdi 

3: Nogen arkitektonisk værdi 

2: Begrænset arkitektonisk 
værdi 

1: Ingen arkitektonisk værdi 

 

11) Er der udendørsarealer 
tilknyttet bygningen? 

Ja ________ anfør ______ m2 

Nej _______ 

 

12) Hvad er bygningens histori-
ske formål (sæt kryds)? 

Sygehus 

Retsbygning 
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Rådhus 

Andet ______________ 

13) Hvad er bygningens nuvæ-
rende funktion (sæt kryds)? 

Fortsat historisk formål indtil 
(indsæt årstal)_______ 

Kommunalt formål 

Liberalt erhverv 

Privat virksomhed 

Anden funktion ____________ 

Ingen funktion  

 

13a) Hvis ingen funktion: Hvor 
længe har bygningen stået 
tom?  

5: Tom under 1 år 

4: Tom 1 – 2 år 

3: Tom 3 - 5 år 

2: Tom 5 - 8 år 

1: Tom mere end 8 år 

 

13b) Hvis ny funktion: Hvilket år 
overgik bygningen til nye funk-
tioner? 

Årstal ____________________  

14) Hvornår har bygningen 
senest gennemgået en bety-
dende renovering? 

5: Renoveret for 0-5 år siden 

4: Renoveret for 6-10 år siden 

3: Renoveret for 11-15 år siden 

2: Renoveret for mere end 15 
år siden 

1: Aldrig renoveret  

 

15) Hvad er bygningens gene-
relle tilstand ifølge den bygge-
tekniske vurdering, jf. bilag 1?  

[NB: Gennemføres kun for de 8-
10 udvalgte case-bygninger.] 

5: Meget god tilstand – intet at 
bemærke/ kun få kosmetiske 
bemærkninger (evt. klar til 
ibrugtagning) 

4: God tilstand – dog flere 
kosmetiske bemærkninger 

3: Jævn tilstand – almindelig 
vedligeholdelse påkrævet 

2: Dårlig tilstand – flere be-
mærkninger ift. bygningsdele 

1: Kritisk tilstand – risiko for 
skader ift. bygningsdele (evt. 
nedrivningsklar) 

 

Genanvendel-
sespotentiale 

 

 

4-20 point 

16)* Hvor stort er bygningens 
rumlige og tekniske potentiale, 
herunder fx fleksibilitet mht. 
placering af bærende konstruk-
tioner etc.? 

 

5: Meget stort  

4: Stort 

3: Potentielt stort  

2: Begrænset 

1: Intet potentiale 
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17)* Hvordan er bygningens 
tilgængelighedspotentiale fx 
mht. etablering af elevator, p-
pladser eller handicapvenlige 
adgangsforhold? 

5: Meget godt 

4: Godt 

3: Potentielt godt 

2: Mindre godt 

1: Ikke godt 

 

18a)* Hvor gode er mulighe-
derne for at energioptimere 
bygningen, teknisk set? 

 

5: Meget gode - ”standardop-
gave” 

4: Gode – kun lettere udfor-
drende opgave 

3: Potentielt gode – afhængig 
af, at der foretages visse æn-
dringer 

2: Mindre gode – vanskelig 
opgave 

1: Ikke gode – meget vanskelig 
opgave 

 

18b)* Hvor gode er mulighe-
derne for at energioptimere 
bygningens facade mv. med 
respekt for det nuværende 
arkitektoniske udtryk og et 
attraktivt ydre? 

 

5: Meget gode 

4: Gode 

3: Potentielt gode 

2: Mindre gode 

1: Ikke gode 

 

19) Er der særlige regulativfor-
hold tilknyttet bygningen fx ift. 
kommune- og lokalplaner? 

Ja 

Nej  

Hvis ja, uddyb hvilke 

Aktører 20) Hvem ejer bygningen? Kommune 

Region 

Stat 

FREJA 

Fond 

Privat ejer 

Andre __________________ 

Ejers navn 
___________________
______ 

21) Er der lokale frivillige for-
eninger eller lignende, der 
anvender eller ønsker at an-
vende bygningen? 

Ja, anvender 

Ja, ønsker at anvende 

Nej 

 

Hvis ja, uddyb hvilke 

22) Har der i forbindelse med 
funktionstømningen været 
lokal borger-, virksomheds- 
eller foreningspolemik omkring 
bygningen, dens fremtid 
og/eller omgivelser? 

Ja, i bygningen 

Ja, i dens omgivelser 

Nej 

Andet __________________ 

Hvis ja, uddyb emnet 
for polemikken og evt. 
resultat af den 
___________________
______________ 
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23) Er der eksterne aktører, der 
er interesseret i at købe/leje 
bygningen (investorer, develo-
pere etc.)? 

Ja, købe 

Ja, leje 

Nej 

Hvis ja, uddyb hvilke 

24) Er der i byrådet vedtaget en 
strategi for genanvendelse af 
bygningen?  

Ja 

Nej 

 

25) Er det i byrådet en ejer-
skabsfølelse ift. at afhænde 
bygningen og/eller at genan-
vende den?  

Ja 

Nej 

 

Økonomi 26) Hvad er bygningens ejen-
domsvurdering? 

Kr. ____________________  

27) Hvad er de årlige driftsøko-
nomiske udgifter til bygningen? 

Kr. ____________________ Hvem afholder disse?  

28)* Hvor høje er eventuelle 
nedrivningsomkostninger (i 
grove træk)? 

Ved fuld nedrivning kr. 
________________ 

Ved selektiv nedrivning kr. 
________________ 

 

 

 

Uddybende forklaring af modellens indikatorer 

 Geografi: 
o 1. Region og kommune angiver den region, kommune og by, hvori bygningen 

ligger 
o 2. Indbyggerantal angiver antallet af indbyggere i den by, hvori bygningen lig-

ger 

 Beliggenhed 
o 3-5. Beliggenhedsværdi angiver, hvor god bygningens beliggenhed er i forhold 

til fx bymidte, infrastruktur og natur. Værdien fastsættes yderligere ud fra byg-
ningens sammenhæng med de omkringliggende boliger og bygninger. Om hu-
set er med til at understrege eller give et kvarter eller et område et særligt 
præg. Bygningens betydning for konteksten, sammenhæng med øvrige bebyg-
gelse, symbolværdi for byen, m.m. 

 Bygningsfakta: 
o 6. Byggeåret referer til det år, hvor bygningen oprindeligt blev opført, fx 1962 
o 7. Bygningsstørrelse angiver, hvor mange m², der er til rådighed alt i alt, inkl. 

evt. tilbygninger 
o 8. Bevaringsværdig eller fredet bygning angiver, hvorvidt bygningen er beva-

ringsværdig eller fredet. 
o 9. SAVE-registrering angiver, hvorvidt der fra kommunens side er foretaget en 

registrering af bygningen efter SAVE-metoden, der er en metode til at kort-
lægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger. I fald 
bygningen er SAVE-registreret, angives det, hvordan denne registrering spiller 
sammen med kommunens evt. planer for bygningen. Her bygges der som ud-
gangspunkt på udsagn fra kommunale planmedarbejdere. 

o 10. Arkitektonisk værdi beskriver bygningens arkitektoniske værdi specielt 
med henblik på stilart og æstetisk fremtræden. Der ses på husets proportio-
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ner, og om det er harmonisk og konsekvent opført inden for sin stilart. Huset 
kan f.eks. også være et særligt unikt eksempel på en ny byggestil eller have en 
særlig konstruktion. Herudover kigges på bygningernes historie, originale/ op-
rindelige kvaliteter, som måske er skjult nu pga. tilbygninger samt tilføjelser, 
som er udført undervejs uden stillingtagen til værdi og følger for forringelse af 
bygningens oprindelige struktur og tektonik. 

o 11. Tilknyttede udenomsarealer angiver, hvorvidt der fx er en have tilknyttet 
bygningen 

o 12. Historisk funktion angiver, hvad bygningen tidligere er brugt til, fx rådhus 
og arrest 

o 13. Nuværende funktion angiver, hvad bygningen bliver brugt til i dag, fx 
kommunalt formål, liberalt erhverv (læge, tandlæge, advokat, arkitekt, fysiote-
rapeut mv.) eller ingen funktion. Hvis bygningen ingen funktion har i dag, angi-
ves det, hvor længe bygningen har stået tom siden funktionstømningen. Hvis 
bygningen derimod har en ny funktion, angives det, hvilket år bygningen over-
gik til denne funktion.  

o 14. Seneste renovering angiver, om og hvornår bygningen sidst var igennem 
en betydende renovering/modernisering, inkl. tilbygninger eller nedrivninger 

o 15. Bygningens generelle tilstand angiver en alt andet lige vurdering af den 
generelle stand, bygningen er i, ud fra en byggeteknisk vurdering, herunder 
om der er få eller mange kosmetiske bemærkninger eller bemærkninger ift. 
bygningsdele, og om det evt. kan sluttes, at bygningen er klar til ibrugtagning, 

har behov for en vis renovering og/eller ombygning, er nedrivningsklar mv.40 
 

 Genanvendelsespotentiale: 
o 16. Bygningens rumlige og tekniske potentiale angiver, hvor nemt det er at 

ændre på bygningens rumfordeling, foretage mindre nedrivninger eller tilbyg-
ninger; herunder vurderes bygningens fleksibilitet. Hvor besværligt/let er det at 
foretage ombygninger for at tilpasse til ny funktion? Dette kræver viden om 
bygningens konstruktive opbygning, herunder bærende vægge (statiske for-
hold), geotekniske forhold samt viden om de tekniske installationer, mulige 
fremtidige forsyningsforhold, mulighed for indbygning af ventilation / køling. 
Muligheder for at kunne tilføje elementer af bygningsmæssig kvalitet, der kan 
optimere den eksisterende bygnings potentiale, undersøges ligeledes. Herun-
der undersøges lokalplanforhold, ift. udvidelse af bruttoetageareal, bygnings-
højde mm.  

o 17. Tilgængelighedspotentiale angiver bygningens potentiale for nye måder at 
etablere tilgængelighed på (elevator indpasning, udvendig adgang, niveau-
spring i bygningen mm). Evt. udvidelse af p-pladsareal (opfyldelse af handicap-
krav). 

o 18. Energioptimering angiver bygningens egnethed for at kunne energioptime-
res, herunder en vurdering af:  

a) de tekniske muligheder for at foretage en energioptimering (på en ska-
la, hvor 5 indikerer, at det er det en ”standard” opgave, og 1 at det er 
en yderst kompliceret opgave)  

b) de arkitektoniske muligheder i forhold til at kunne bevare facaden mv. 
(på en skala, hvor 5 indikerer, at energioptimeringen vurderes let at 
kunne foretages med respekt for det nuværende arkitektoniske udtryk 

                                                

40 For en nærmere beskrivelse af, hvad det indebærer se bilag 1. Bygningens tilstand – Byggeteknisk vurdering 
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og et attraktivt ydre, og 1 indikerer, at energioptimeringen vanskeligt 
vil kunne foretages med respekt herfor) 

o 19. Regulativ forhold angiver, hvorvidt der er tilknyttet specifikke juridiske eller 
planmæssige reguleringer på bygningen fx særlige ejerforhold eller bestemmel-
ser i kommune- eller lokalplaner.  

Aktører: 
o 20. Ejerforhold angiver, hvem nuværende ejer er. Kommune, region, stat, fond, 

privat ejer etc. 
o 21. Lokal anvendelse af bygningen angiver, om der er lokale foreninger, grup-

per etc., der anvender bygningen, fx til kulturarrangementer, udstillinger, øve-
lokaler eller aftenskole. 

o 22. Lokal polemik omkring funktionstømningen af bygningen angiver, om der i 
lokalområdet har været negativt rettet debat eller protester i forbindelse med 
bygningens funktionstømning, fx fra lokalhistoriske eller bevaringsforeninger, 
inklusiv en angivelse af, hvad debatten har handlet om, og om protesterne er 
forsøgt imødekommet fra byrådets side. 

o 23. Interesserede købere/lejere angiver, om kommunen har fået henvendelse 
fra aktører, der har været interesserede i at købe eller leje bygningen. Her tæn-
kes på forskellige eksterne, økonomiske interessenter såsom investorer, deve-
lopere mv. Der bygges som udgangspunkt på udsagn fra kommunale planmed-
arbejdere. 

o 24. Vedtaget strategi for genanvendelse af bygningen angiver, om byrådet har 
vedtaget en strategi for bygningens fremtidige formål, fx for salg af bygningen 
til en ekstern investor eller for genanvendelse af bygningen til andet kommu-
nalt, regionalt formål mv. Hvis der pt. arbejdes i kommunen med at udarbejde 
en strategi, angives dette i kommentarfeltet. 

o 25. Ejerskabsfølelse i byrådet angiver, om der i byrådet dels blandt flertallet af 
byrådsmedlemmer er interesse for bygningens fremtid, dels er fælles fodslag i 
forhold til at afhænde bygningen og/eller genanvende den. 
 

 Økonomi: 
o 26. Ejendomsvurdering angiver den offentlige vurdering 
o 27. Årlige driftsomkostninger angiver de årlige driftsomkostninger for bygnin-

gen, samt hvem der afholder dem 
o 28. Eventuelle nedrivningsomkostninger angiver omkostningerne forbundet 

med en evt. hel eller delvis nedrivning. Omkostningerne angives som et skøn på 
baggrund af V&S Prisdatabase. 
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Bilag 2: Bygningens generelle tilstand – 
Byggeteknisk vurdering 

På de ti casebygninger er der foretaget en byggeteknisk gennemgang af alle bygningsde-

le på klimaskærm og i terræn, med henblik på at bygningerne fremtræder i forsvarlig 

bygnings-, sikkerheds- og sundhedsmæssig stand. Herudover er der foretaget en vurde-
ring af, hvilke forbedringer der bør udføres. 

Endvidere er der foretaget en tilstandsvurdering af bygningens indvendige overflader 
samt en registrering af vedligeholdelsestilstanden på de tekniske installationer. 

 

Klimaskærm:  

 Tagbeklædning: tagvinduer, nedstyrtningsfare, utæthed, tagrender nedløb, skor-

sten 

 Facader: revnedannelser, fuger, misfarvninger, forvitring 

 Vinduer og døre: punkterede termoruder, fugning 

 Sokler: revnedannelser, saltudtræk 

 Fundamenter: revnedannelser, sætninger, saltudtræk, rustdannelser 

 Belægninger på terræn: sætninger 

 
Indvendige overflader: 

 Behandling af vægge 

 Behandling af gulve 

 Behandling af lofter 

 Behandling af fast inventar 

 Er der problemer med skimmelsvamp?  

 Har kommunen kendskab til, om der er andre sundhedsfarlige forhold i bygnin-

gen, fx med asbest, bly eller PCB? 

Installationer: 

 Teknikrum 

 Vandinstallationer 

 Varmeinstallationer 

 Ventilation 

 Sprinkling 

 Afløb 

 El 
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