
By- og boligudvikling i Lolland Kommune
Holger Schou Rasmussen, BL’s 11. kredskonference 25. oktober



Bymønster i Lolland Kommune

• Hovedbyer

• Oplandslandsbyer

• Turistcentre

• Erhvervscentre
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Almene sektor i Lolland Kommune

• 6 boligselskaber med spænd fra godt 80 til knapt 1.200 boliger.

• Kommunale garantier for knapt 1 mia. kr.
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By- og boligvision for Lolland Kommune

• Et mere afbalanceret boligmarked – prioriteret boligudvikling de 
kommende 10 år

• Servicestruktur skal tilpasses befolkningsudvikling og 
bosætningsmønster

→Aktuelt 3000 tomme boliger på Lolland, og der er revet lige over 
1400 (flest private) boliger ned de sidste 10 år. 1700 af de 3000 
tilbageværende tomme boliger skønnes at være uegnet til 
beboelse. 
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Nye takter

• Efter at have arbejdet med benhård 
tilpasning i en årerække er der lys for 
enden af tunnellen. 

• Samtidig viser der sig en spirende 
interesse for nybyggeri fra både 
private og almene bygherrers side. 

• Nybyggeri skal være med til at 
konsolidere dele af sektoren, så den 
også får rollen som aktiv byskaber i 
strategisk perspektiv i hovedbyerne, 
og så den er med til at virkeliggøre 
kommunens planstrategiske visioner. 



Bo- og boligerfaringer fra Lolland Kommune
• Generel affolkning og tendenser mod lokal urbanisering. 

• Aldrende befolkning og vækst i antallet af ældre. Ældre foretrækker at 
bo i almene familieboliger, der er fleksible og med god tilgængelighed –
der præfereres ikke ældre- og plejeboliger. Tryghed er en vigtig 
parameter for de ældre, samt ønsket om ikke at skulle vedligeholde 
boligen.  

• De almene boliger er i hård konkurrence fra en stor privat 
udlejningssektor. 

• Der bør arbejdes med at sikre udbuddet af fleksible familieboliger, der 
også er attraktive for unge og ældre. Særligt marked for 2 og 3-
værelses boliger og behov for billige små boliger.

• Et-plans boliger foretrækkes. 



By- og boligmoraler fra Lolland Kommune

• Kommuner og 
boligorganisationer skal blive 
ved med den tætte dialog og 
samarbejde. Vi har brug for 
hinanden, og vores situationer 
og vilkår er spundet ind i 
hinanden. 

• Boligorganisationerne løfter 
sammen med kommunerne en 
vigtig samfundsmæssig og 
social opgave, som alle parter 
skal være sig bevidst.
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Tak
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