
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 14 byer, som er udpeget til næste fase i forsøgsordningen 
med frie bymidter  

Partierne bag den politiske aftale ’Mere liv i bymidter og landdistrikter’ af 29. novem-

ber 2021 er enige om at lade nedenstående byer gå videre med at kvalificere en ansøg-

ning til forsøgsordningen med frie bymidter. 

Kommunerne skal i løbet af efteråret 2022 udarbejde en kvalificeret ansøgning og i 

dialog med de statslige myndigheder afklare behov og muligheder for regelfritagelser. 

Aftalekredsen vil på den baggrund primo 2023 tage endelig stilling til, hvilke byer der 

vil indgå i forsøgsordningen, samt hvilke regler der skal gives frihed fra.  
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# Kommune 
By 
Indbyggere 

Region Beskrivelse af velfærdsfunktion og øvrige indsatser 

1 Nordfyns  
Otterup 
5.000 

Syddanmark Bibliotek, borgerservice og sundhedsfunktioner. Byomdannelse 
af torvet. 

2 Assens  
Assens 
6.000 

Syddanmark Bibliotek, turist- og erhvervsudviklingskontor samt socioøko-
nomisk virksomhed. Byomdannelse og forskønnelse på hav-
nen, forbedre sammenhænge mellem by og havn. 

3 Aabenraa  
Rødekro 
6.000 

Syddanmark Bibliotek og kulturelt samlingssted samt café eller lignende 
med bred brugergruppe og funktioner, som også ligger uden 
for butikkernes normale åbningstid. 

4 Odder  
Odder 
12.000 

Midtjylland Bibliotek, musikskole, ungecenter og diverse aktiviteter i fredet 
tidligere hotel. Samarbejde mellem foreninger, frivillige og 
ejendomsejere samt citymanager og kommunen.  

5 Bornholm 
Rønne 
14.000 

Bornholm Bibliotek og 10. klassecenter samt ungdomsskole i historisk 
Dams gård. Rønne byudvikling, et bredt samarbejde, ønsker at 
samarbejde om projektet. Evt. forsøg med BID.  

6 Sønderborg  
Nordborg 
6.000 

Syddanmark Bibliotek og borgerservice samt overvejelser om medborgerhus 
med bl.a. kontorfællesskab for hjemmearbejde i den eksiste-
rende Nordals skole. Evt. forsøg med BID. 

7 Kolding  
Vamdrup 
5.000 

Syddanmark Bibliotek og kino, multisal til arrangementer og mødested for 
foreninger i nyopført bygning. Frivillige bag Vamdrup Kino og 
biblioteket samt Vamdrup Byforum er nøgleaktører. Evt. forsøg 
med BID. 

8 Ikast-Brande  
Ikast 
16.000 

Midtjylland Rådhuset åbnes gennem etablering af aktivitetscenter, biblio-
tek og lokaler til foreningsformål. Evt. forsøg med BID. 

9 Syddjurs 
Hornslet 
6.000 

Midtjylland Kulturhus med 100 nøgler. Strategisk samarbejde med en bred 
række aktører og på tværs af kommunens administrative cen-
tre.  

10 Billund  
Grindsted 
10.000 

Syddanmark Cafe, fælleskøkken, faciliteter til fællesskaber og start-ups i tidl. 
hotel. Grindsted Udviklingsforum samarbejder med kommunen 
om projektet. 

11 Rebild  
Støvring 
9.000 

Nordjylland Medborger-, sundheds- og foreningshus med kommunale 
mødefaciliteter og kommerciel cafe.  

12 Guldborgsund 
Sakskøbing 
4.500 

Sjælland Forebyggende sundhedshus og understøttende byrumstiltag 
med fokus på sundhed, mad og bevægelse. Styregruppe med 
politikere, administrationen i kommunen, foreninger og ildsjæle.  

13 Odsherred  
Nykøbing 
Sjælland 
5.000 

Sjælland Kulturhus med museum og geoparkcenter samt velfærdsfunk-
tioner. Museum Vestsjælland, Geopark Odsherred, VisitOds-
herred og kommunen er projektejere. 

14 Faaborg-
Midtfyn 
Faaborg  
7.000 

Syddanmark Kulturhus med iværksættere og kurser inden for fødevarer, 
design, kultur, outdoor samt spisested og kultur- eller velfærds-
funktion (evt. bibliotek) i tidligere industribygning.  
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Kort: De 14 udvalgte bymidter 

I nedenstående kort er de 14 bymidter:  

 

 


