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En dag på kontoret
i Landsforeningen for Økosamfund og Foreningen Bofællesskab.dk 

► Hvordan påvirker blandede ejerformer beboersammensætningen? 

► Hvad er forskellen på landzone og byzone?

► Kan kommunen stille garanti til en andelsboligforening?

► Kommuneplan, rammelokalplan, lokalplan – hvad er det?

► Må man godt nævne begrebet sociokrati i sine vedtægter?

► Hvordan kan man ekskludere en beboer?

► Hvem vil investere i bofællesskaber? 

► Det der ‘Borigo’, virker det for andre? 

► Hvordan undgår man, at ‘Tordenskjolds Soldater’ brænder ud? 

► Vi vil gerne starte et energifællesskab. Hvem har gjort det?  

► Kan vi få en ud og hjælpe os med at skabe en fælles vision?

► Skal vi have individuelt Internet? Fordele ved en fælles løsning? 

► Hvordan regner i fællesspisningsordningen ud? 



COMMUNITY 
LEARNING  
INCUBATOR 
PROGRAMME 



Kilder til en god opstart
(økosamfundsbevægelsen) 



DIANA LEAFE CHRISTIAN - de19 trin: 
Hvordan man typisk starter et fællesskab
Grundlæggere af økolandsbyer gør typisk følgende skridt for at skabe deres projekter. 
Ikke alle grupper gør alle disse ting. Nogle trin eller processer kan være samtidige eller løbende eller kan 
opstå i en lidt anden rækkefølge. Listen giver en grundlæggende idé om, hvad man typisk gør. 

(1) Vælg placering og den grundlæggende økonomiske struktur.
(2) Aftal og opskriv gruppens fælles mission og formål.
(3) Vælg og praktiser en retfærdig, deltagende metode til beslutningstagning og selvstyre.
(4) Organiser at stille alle mødereferater, beslutninger, politikker og aftaler til rådighed for medlemmer. 
(5) Udbred gruppens mission og formål over for andre. Opmuntre flere mennesker til at deltage.
(6) Skab og implementer en klar, tydelig medlemsproces – hvordan kommer man ind og ud?
(7) Lær og øv gode kommunikationsevner og en effektiv konfliktløsningsproces.
(8) Find gode måder at hjælpe medlemmer med at holde sig ansvarlige over for gruppeaftaler.
(9) Vælg kriterier for den ejendom/det sted, i vil købe sammen; begynd søgningsprocessen; vælg stedet.
(10) Beslut, hvordan i vil eje jorden sammen.
(11) Vælg en juridisk enhed, der kan stå som ejer. 
(12) Undersøg zonetilladelser og søg en dispensation, hvis det er nødvendigt eller muligt.
(13) Find ud af, hvordan man finansierer køb og -udvikling; opret en betalingsfond eller lignende; køb.
(14) Bestem de interne økonomier: hvordan købs- og udviklingsomkostningerne vil blive betalt, hvordan 
årlige tilbagevendende omkostninger (drift) vil blive betalt, og hvilke arbejdskraftbehov, der vil være.
(15) Hold styr på økonomi og opret et bogførings- og regnskabssystem, som folk kan forstå. 
(16) Opret en plan for, hvordan gruppen vil udvikle ejendommen/stedet.
(17) Begynd at udvikle stedet i henhold til områdeplanen.
(18) Organiser evt. et arbejdsudvekslingsprogram for at hjælpe med den fysiske infrastruktur.
(19) Byg boligerne. Flyt ind. Fejr, at i klarede det!



Søgen efter: 
- En egentlig opskrift? 
- En ‘skridt for skridt’ proces? 

Der gøres utallige forsøg på 
at stille fællesskaber på 
‘formel’ – at kondensere 
erfaringerne for at kunne 
opstille en guide og få flere i 
gang og succesraten op. 
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STARTPAKKEPROJEKTET
- fra behov og idé til projektbevilling 

► At skrive en startpakke – praktikere og eksperter i fælles flok 

► At afholde målgruppeafprøvninger (workshops) – er vi på rette vej?

► At ‘levere pakken’ – opstartsambassadører kobles med grupper 

► At afholde denne konference - og andre formidlingsaktiviteter    



STARTPAKKENS INDHOLD

► Udgangspunkt i fælles erfaringer 
omkring behov for støtte

► Udskilning i 5 komponenter, for at 
skabe systematik og overblik 

► Erfaringsbaseret, direkte fra 
‘kilderne’ i danske bofællesskaber 

DE FEM NEDSLAG/KOMPONENTER 

► Økonomi og jura

► Organisering

► Det sociale felt

► Kommunalt samarbejde og 
dialog 

► Bæredygtighed i anlæg, 
byggeri og drift



Ingen opskrift

Men derimod: 
- Erfaringer
- Viden
- Eksempler
- Cases



STARTPAKKENS TRE DELE

► TRYK: En introduktion med indflyvning 
til komponenterne – en ‘appetizer’ 

► WEB: En samling af startpakkens 
komponenter (ca. 10-15 sider hver)

► VIDENSBANKEN: 
Supplement til webversionen  



Den kommunale dialog

 Ud b ud sform e r – ofte  p ris som  p rim æ re  param e te r. 
Bæ re dyg tighe d  b live r ikke  a ltid  væ g te t i udbud , m e n e r m e re  e n he nsig t. 

 Ma ng e l p å  fors tå e lse  for bofæ lle sskabe ts g rundp ille r og  hvad  e t bofæ lle sskab  
kan tilføre  e n kom m une  og  e t om råde  (re ssource stæ rke  m e nne ske r, hybrid  m e lle m  
boligkvarte r og  a lm e nnyttig  fore ning , anta l CVR num re  osv.) 

 Pa rke ring snorm e r. Kan de le b ilsordninge r ne dsæ tte  norm e n?  
 Ve je (b re dde  og  be læ gning). Ofte  e n uro for, a t de t se r for ‘øko’ ud . 
 Mulighe d  for e rhve rv og bolig  i é n sam le t pakke  
 Inddrage lse  af la nd zone jord  til dyrkning / husdyrhold
 Mulighe d  for a lte rna t ive  løsning e r, f.e ks. p ile re nsningsanlæ g  
 Be kym ring  for de  m a ng e  sm å  b olig e r (klie nte lle t)
 ‘Fa s te ’ loka lp la ne r m e d  faste  norm e r for anta l bolige r og  be græ nse t p lads 

til ‘sp ræ l’ risike re r a t spæ nde  be n for udvide lse sm ulighe de r. 



VIDENSBANKEN – EN DEL AF STARTPAKKEN

► Vidensbanken - på 
Bofællesskab.dk
(viden og erfaringer)
► Filer, links, videoer, skemaer, 

oversigter, beskrivelser i alle 
kendte formater

► Sikrer en dynamisk og 
kontinuerlig vidensopbygning

► Tilgængelig for alle
► Kildereferencer til forfattere og 

udvalgte videnspersoner
► Kontinuerlig indsamling af viden 

og erfaringer fra alle, der ønsker 
at bidrage.

https://bofaellesskab.dk/vidensbank/sog-viden/
https://bofaellesskab.dk/vidensbank/sog-viden/


LÆRING & OBSERVATIONSPUNKTER

► Praktikere er ikke altid de bedste til at få formidlet deres erfaringer. 
Der er mange ‘nørder’ og der skal redaktionel bearbejdning til. 

► Vidensbanken bliver ALDRIG færdig, men er altid i proces. 

► STARTPAKKEN skal formodentlig have et andet mere relevant navn. 
Den er tænkt for ‘nye’, men kan også anvendes af etablerede bofællesskaber. 

► Hvordan sikres, at materialet kan udvikle sig – og at det ikke kun bliver
et øjebliksbillede anno 2022? (Svar: vidensbank og webbaserede materialer) 

► Hvordan skelnes mellem VIDEN og ERFARINGER i materialet?

► Vil bofællesskaberne videregive deres erfaringer
– som kan anvendes af alle, også de kommercielle?
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