
OmrådefOrnyelsesprOgram assens 

18. marts, 2013



IndhOld

3  fOrOrd

4  prOcesbeskrIvelse

8  OrganIsatIOn

11  Områdebeskrivelse

12  status, udfOrdrInger Og pOtentIaler fOr assens

17  byfOrtællinger

18  byfOrtællInger

23  Aktiviteter Og indsAtser

24  fOrmål, strategI Og helhedsplan

24  en by, man er stOlt af

32  IndsatsOmråder IndenfOr kernezOne

40  IndsatsOmråder udenfOr kernezOne

45  HAndlings- Og tidsplAn

46  tIdsplan

46  budget

47  målsætnIng Og succeskrIterIer

48  InvesterIngs-redegørelse

51  bygningsfOrnyelse



OmrådefOrnyelse I assens 3 

fOrOrd
hermed fremlægger mariagerfjord kommune et program 
for områdefornyelsen i assens. programmet er resultatet 
af en grundig dialogproces i sommeren og efteråret 2012 
mellem byen assens i form af borgere, foreninger, erhversliv, 
medlemmer af udvalget for teknik og miljø, embedsmænd 
og byfornyelseskonsulenter fra cOWI. 
alle parter har længe ønsket at løfte byen gennem en 
renovering af bymidten i assens. kommunesammenlægning 
og stram økonomi har forsinket processen, som blev startet 
i 2006, men dette områdefornyelsesprogram udpeger, hvor 
og hvordan assens skal have det tiltrængte løft. 

programmet skal godkendes af ministeriet for by, bolig og 
landdistrikter, inden projektering og anlæg kan påbegyn-
des. en godkendelse udløser en statslig bevilling, og den 
efterfølgende kommunale medfinansiering er på plads. 
forventningen er, at private investorer og andre lokale 
aktører i form af foreninger og virksomheder vil igangsætte 
projekter og aktiviteter i forlængelse af områdefornyelsen. 
erfaringen fra lignende projekter peger på, at de samlede 
offentlige investeringer, giver en sneboldeffekt af ideer og ny 
energi til et lokalområde og fører andre investeringer med sig 
i væsentligt omfang.

assens har en værdifuld historie, der bygger på fire ele-
menter: landsby, cementby, villaby og erhvervsby. historien 
peger på assens betydning og det potentiale, der ligger i at 
udvikle og forny. byen ligger smukt i landskabet ved fjorden 
og tæt på arbejdspladser og vigtig infrastruktur, der lover 
godt for udviklingsmulighederne.  
dette giver luft under vingerne til områdefornyelsens over-
ordnede målsætning om at gøre assens til et mere attraktivt 
sted at bo og bosætte sig. en smukkere bymidte med 
muligheder for aktiviteter skal styrke beboernes tilknytning 
og livskvalitet, og gøre assens til et mere spændende sted 
at bo og besøge.

Indsatsen i områdefornyelsen tager hånd om den aktuelle 
boligsituation i assens. der er flere nedslidte ejendomme og 
tomme boliger. kommunen ønsker at igangsætte byg-
ningsfornyelse ved brug af statens særlige indsatspulje og i 
samarbejde med byens borgere.

Områdefornyelsen skal tænkes i et helhedsorienteret 
perspektiv og kommer til at skabe rammer for at dyrke 
potentialet for forenings- og kulturelle aktiviteter og derigen-
nem betone det gode byliv for beboere i alle aldre. med 
projektet vil byen få mulighed for et markant løft og have et 
godt grundlag for en positiv udvikling som bosætnings- og 
erhvervsby bygget på den markante kulturhistorie og 
bemærkelsesværdige regionale rolle. 

Områdefornyelsesprogrammet har fokus på byens centrum 
og bygges op omkring tre væsentlige fysiske elementer:
1. et nyt bytorv - en attraktiv bymidte som kraftcentrum og 
socialt mødested, der skaber en stærk identitet for assens 
med lokal forankring og sammenhold for alle byens borgere
2. en ny, samlende grøn forbindelse mellem anlægget - 
byens park, og den gamle bykerne i den historiske landsby 
fra 1700-tallet.
3. afhjælpning af de trafikale problemstillinger, der er blevet 
identificeret som et vigtigt indsatsområde, herunder omdan-
nelse af det trafikbelastede gademiljø til et spændende, 
attraktivt og trygt byrum.

mariagerfjord kommune inviterer med dette områdefor-
nyelsesprogram til et bredt samarbejde om et solidt løft af 
assens til gavn for borgere, foreninger og erhvervsliv samt 
byens gæster.

med venlig hilsen
preben christensen
formand for udvalget for teknik og miljø



prOcesbeskrIvelse

ansøgnIng Om reservatIOn Og reservatIOnsbekræftelse

mariagerfjord kommune søgte i januar 2012 1,7 millioner kr. til gennemførelse 
af områdefornyelse i assens, og i april 2012 meddelte ministeriet for by, bolig 
og landdistrikter reservation af 1,5 millioner kr. dette beløb forøges med 
mariagerfjord kommunes eget bidrag på 3,0 millioner kr. samt evt. tilskud fra lag 
himmerland på 1,5 millioner kr. 

prOcessen

WOrkshOps, bOrgermøder Og prOgram
Inden programudarbejdelsen blev ideer til fornyelsen af assens bymidte indhentet 
hos en række interessenter ved dialogmøder med børnehaven krudtuglen og 
asssens skole og workshops - offentlige og inviterede. formålet var at få områ-
defornyelsesprogrammet til at afspejle den sammensatte buket af interesser, som 
institutioner, foreninger, brugergrupper, virksomheder og assens borgere har, når 
emnet er en fornyelse af bymidten. dialogmøderne med børnehaven og skolen 
gav et indtryk af deres planer og et billede af ønskerne til bymidtens funktioner og 
udseende. 

borgere på byvandring
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herefter blev der inviteret bredt til to offentligt tilgængelige 
workshops, som blev afholdt i skolens aula. den første 
workshop blev indledt med en kort inspirationsoplæg med 
tilhørende byvandring med fokus på identitet og historie. 
som grundlag for arbejdet i grupperne blev der præsenteret 
en visuel inspirationsoplæg omkring det fysiske forandrings-
potentiale for assens bymidte. det efterfølgende arbejde i 
grupper havde til formål at identificere de vigtigste indsats-
områder og samle bredt op på ideer til projekter og aktivite-
ter. til workshoppen og den videre dialogprocess blev der 
produceret en fysisk model af det berørte byområde, som 
blev brugt til at diskutere forskellige ideer, sammenhænge, 
løsninger og mulige konsekvenser mv. som støtte fik hver 
gruppe udleveret flere idekort, som afspejlede de enkelte 
indsatsområder illustreret ved hjælp af referenceprojekter. 
Idekortene skulle placeres på store plancher og prioriteres. 
gruppearbejdet blev afsluttet med opsamling i plenum med 
drøftelse af dagens resultater.
 
resultaterne blev bearbejdet og samlet i et første udkast til 
en helhedsorienteret programskitse, som blev præsenteret 
ved den anden offentlige workshop, hvor der var mulighed 
for at debattere skitsen i de samme grupper og have 
indflydelse på de enkelte løsningsforslag. formålet var 
derudover at identificere og diskutere, hvilke aktiviteter og 
følgeprojekter fra borgere, erhvervslivet, foreninger, aktører 
og andre berørte parter, der kunne bidrage til at understøtte 
en positiv udvikling af assens by. 

Imellem de to offentlige workshops blev 8. klasse på assens 
skole på en tredie workshop hørt om deres ønsker til en 
renovering af bymidten for at give særlig plads til et input fra 

byens unge. Også her blev resultaterne samlet op, og en 
bruttoliste af inputtet fra de tre workshops blev samlet op 
som overskrifter og stikord.  

en fuld plan for områdefornyelsen blev udarbejdet på 
baggrund af workshops og dialogmøder, og samtidig blev 
der nedsat en følgegruppe med det formål at sikre lokalt 
ejerskab og indflydelse i programudarbejdelsen, og mens 
områdefornyelsen realiseres, herunder i anlægsfasen.
planen og følgegruppen blev præsenteret på et borgermøde 
med bred deltagelse, og debatten her viste et behov for 
endnu en revisionsrunde, hvor byfornyelsesarkitekt i samar-
bejde med øvrige embedsmænd, politikere og følgegruppe 
kunne bearbejde ønsker og refleksioner fra borgere og andre 
interessenter. herunder har det været vigtigt at få prioriteret 
delprojekterne, så det kunne sikres, at områdefornyelses-
midlerne bruges i den rækkefølge, der er mest gavnlig for 
byen.

byen og dens borgere har ventet på dette projekt siden 
2006, hvor borgermøder og planværksteder igangsatte 
planlægningen af en trafiksanering af bymidten. projektet 
kunne imidlertid ikke blive støttet af staten og måtte derfor 
udsættes i lyset af økonomiske udfordringer. 
både politikere og embedsmænd i mariagerfjord kommune 
har således haft et stort ønske om at videreføre processen 
og vil gerne takke for det engagement og den velvilje, som 
har præget møder og workshops også i denne anden 
runde. den store og aktive borgerdeltagelse er central for 
områdefornyelsens muligheder for at opnå succes, og 
de kommunale og statslige midler rækker længere, når 
foreningsliv, virksomheder og lokale investorer også bidrager.

kronologisk procesplan

Indtryk fra fællesworkshops og 8. klasse workshop
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bOrgernes prOJekt
her er der vist et udpluk af de mange spændende input, der kom frem i lyset i løbet af de forskellige workshops, 
henvendelser og drøftelser undervejs i processen. processen har blotlagt og prioriteret byens væsentligste 
udfordringer, men samtidig identificeret de mange muligheder og potentialer.

alle input blev noteret løbende, hvorefter de blev vurderet, prioriteret, koordineret, fortolket og videreudviklet. 
herefter blev de omsat til konkrete forslag i form af beskrivelser og visualiseringer, og endelig blev de fremlagt til 
debat blandt byens interessenter.

her vises bruttolisten med forslag, og hvor denne side samler op på input overvejende fra unge, så viser 
modsatte side input fra voksne og seniorer.
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kirke og kirkegård

OrganIsatIOn
mariagerfjord kommunes interne organisering omkring områdefornyelsesprojektet 
indbefatter en projektgruppe med en deltager fra hver af afdelingerne park & trafik og 
plan & byg. projektgruppens opgave er at udmønte områdefornyelsesprogrammets 
foranstaltninger og varetage projektledelsen, herunder koordineringen internt i kom-
munens organisation og mod eksterne parter som konsulenter, entreprenører samt de 
mange interessenter i assens.

der er nedsat en styregruppe for områdefornyelsesprojektet med deltagelse af forman-
den og næstformanden for udvalget for teknik & miljø, teknik og byggechefen samt 
afdelingslederne for plan & byg samt park & trafik. styregruppens opgave er at træffe 
overordnede beslutninger inden for rammen af områdefornyelsesprogrammet og sikre 
projektets synlighed på tværs af den kommunale organisation.

Områdefornyelsesprogrammet er inden indsendelsen til ministeriet for by, bolig og 
landdistrikter behandlet og godkendt af byrådet og således sikret den fornødne 
politiske opbakning til udmøntning og medfinansiering.

parallelt er der blevet nedsat en følgegruppe med bred deltagelse af interessenter i 
assens. følgegruppen har som primær opgave at sikre projektet en bred kontaktflade i 
assens som lokalsamfund. formålet er at fremme projektets afsmittende effekt på lokale 
investeringer og foreningsaktiviteter. gennem følgegruppens medlemmer synliggøres 
projektets fremdrift og retning for borgerne i byen, og der er mulighed for at opfange 
og fremme nye ideer og udviklingsmuligheder i projektforløbet. en af gruppens primære 
arbejdsopgaver bliver således at hjælpe mariagerfjord kommune med at tilrettelægge 
kommunikationsindsatsen over for borgere og andre interessenter. I følgegruppen 
sidder tre repræsentanter for foreningslivet - assensbeløbet, assens borgerforening og 
mødestedet. menighedsrådet og skolebestyrelsen deltager hver med en repræsentant, 
erhvervslivet repræsenteres af tre fra detailhandel og service, og endelig har fem 
almindelige borgere sæde i følgegruppen. I følgegruppen er mariagerfjord kommune 
repræsenteret ved afdelingslederen for plan & byg, projektlederen samt en planlægger. 
følgegruppen vil kunne hjælpe mariagerfjord kommune med at nedsætte arbejdsgrup-
per, der har særligt fokus på specifikke delaktiviteter eksempelvis inden for bygningsfor-
nyelse. 
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gårdejendom i den historiske landsby fyr ved kongsdal havn præsentationsrunde under workshoppen

projektorganisation

Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Teknik & Miljø

Styregruppe

preben christensen  formand for udvalget for teknik & miljø
svend madsen  næstformand for udvalget for teknik & miljø
lars højmark  teknik og byggechef
Jesper vraa andersen afdelingsleder plan & byg
allan Jensen  afdelingsleder park & trafik
Anders Lynge Haagensen Sekretær

rådgiver

Lokal følgegruppe

repræsentanter fra assens
Jesper vraa andersen afdelingsleder plan & byg
anders lynge haagensen projektleder
ane nørholt foghmar planlægger

Intern projektgruppe

anders lynge haagensen projektleder
ane nørholt foghmar planlægger
Ad hoc fra øvrige forvaltninger i Mariagerfjord Kommune





OmrådefOrnyelse I assens 11 

OmrådebeskrIvelse

byen

prOJektOmrådet

udfOrdrInger 

ressOurcer



status, udfOrdrInger 
Og pOtentIaler fOr 
assens
assens er kendetegnet ved et velorganiseret, engageret og meget 
aktivt foreningsliv, der skaber et væld af aktiviteter og bidrager til 
byens udvikling. mens de idrætsrelaterede aktiviteter i byen foregår 
i velfungerende rammer i form af assens hallen og idrætsanlæg-
gene umiddelbart syd for skolen, har byens øvrige foreninger 
væsentlig snævrere rammer for deres mange aktiviteter. byen har 
således en udfordring med mangelfulde fysiske rammer for det 
fælles sociale og kulturelle liv. midtbyen i assens er præget af den 
brede storegade, hvor trafikssikkerheden med dens nuværende 
udformning er mangelfuld, og hvor der er brug for indbydende 
opholdsmuligheder og uformelle mødesteder.

førstehåndsindtrykket ved ankomsten til bymidten er en uinspi-
rerende oplevelse og domineres af slidte byrum og et betydeligt 
antal forsømte bygninger. friarealer fremstår nedslidte og inspirerer 
ikke til vedligeholdelse og tiltrængte istandsættelsesarbejder på 
private grunde og giver desuden anledning til yderligere forfald 
gennem hærværk.

med det foreliggende områdefornyelsesprogram tages der hånd 
om disse udfordringer. de foreslåede tiltag vil være med til at 
skabe en positiv udvikling i byen, og fremme et stort lokalt engage-
ment og medvirken i istandgørelsen og vedligehold af bymidten.

DDOLand2010 © COWI

mariager fjord

fabrik

cimbria

kridtbrud

dania

kongsdal

lystbådehavn

assens

kongsdal skov

falslev

hou skov

Akzo Nobel

Ortofoto - assens og nærområdet

assens har gode udviklingspo-
tentialer med udgangspunkt i 
kulturhistorie, lokaliteter, friarealer, 
arbejdspladser mm.

byparken
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generel beskrIvelse af byen

befOlknIngsudvIklIng Og befOlknIngssammen-
sætnIng
assens by har 1.556 indbyggere og er den femtestørste 
by i mariagerfjord kommune. for de seks større byer i 
kommunen viser befolkningsprognosen en mindre befolk-
ningstilvækst - dette gælder også for assens. tilvæksten i 
de seneste fem år har været 3,4 procent.

byen er karakteriseret ved en forholdsvis stor andel af ældre 
borgere. dette kan dels tilskrives den generelle demografi-
ske udvikling, og dels det forhold, at mange yngre borgere 
under uddannelse vælger at bosætte sig i større byer.

at byen til trods for dette er vokset, skyldes primært, at 
yngre familier med familiemæssige relationer til assens er 
vendt tilbage til trygge rammer, efter at have færdiggjort 
uddannelse og stiftet familie. lave huspriser, set i forhold 
til nærliggende byer som hobro, mariager og hadsund, 
er også en forklaring. derudover giver byens attraktive 
beliggenhed adgang til et stort arbejdsmarked inden for ½ 
times kørsel.

byens belIggenhed
assens er geografisk placeret midt mellem byerne hadsund
og mariager med 6 km afstand til begge. historisk har 
assens været overskygget af mariager med dets attraktive 
bymiljø og hadsund med dens størrelse og dermed større 
udbud af offentlig service, detailhandel og arbejdspladser.

økOnOmIsk udvIklIng Og bOlIgmarkedet
byen er oprideligt opstået som landsby, og i forbindelse 
med etableringen af tre store cementfabrikker (cimbria 
1873, dania 1887 og kongsdal 1907), der lå side om side 

ved byens havneområde, oplevede assens en rivende 
udvikling som egentlig industriby.

cementindustrien satte dagsorden helt frem til 1970’erne
med omkring 1.200 ansatte. de tre fabrikker blev sammen-
lagt i 1920 og drevet indtil 1973, hvor al cementproduktion 
ophørte med tab af mange arbejdspladser til følge. en 
udvikling, der også satte sit tydelige præg på byen assens. 

at byen har været bosætningssted for familier med relation 
til cementindustrien, kan også aflæses på husene, der 
omkring centrum primært består af mindre arbejderboliger.
derfor er boligpriserne især i assens midtby også noget 
lavere end i de større omkringliggende byer. efter danias 
lukning blev havneområdet omdannet til en erhvervspark, 
som i dag huser mange virksomheder. Også i byen udvikle-
de sig et erhvervskvarter med produktion og serviceerhverv. 
I denne tid voksede byen med parcelhuse langs villaveje, der 
i dag udgør en stor del af boligerne.

OffentlIg Og prIvat servIce
assens har et forholdsvist stort udbud af privat og offentlig 
service og rummer bl.a. skole og sfO, børnehave, fritids-
hjem, bibliotek, lokalhistorisk arkiv, psykiatrisk værested, 
lægehus, plejehjem og kirke. hertil kommer en række 
sports- og fritidsfaciliteter. byen har en dagligvarebutik samt 
et mindre udbud af service og handel i øvrigt, ligesom der 
også er mange mindre håndværksvirksomheder i byen.

fOrenIngslIvet Og det sOcIale lIv
assens har et bredt, aktivt og alsidigt foreningsliv med et 
meget stort engagement i frivilligt arbejde. byområdet er 
dog karakteriseret ved manglen på uformelle mødesteder, 
forstået som steder, hvor borgerne kan mødes udendørs. 
muligheder for kulturel udfoldelse i byrummet på gode fælles 
opholdsarealer er ikke til stede.

skole

erhvervsområde

storegade
sigsgårds 
plads

tidl. købmænd kvickspar

parcelhuskvarterer 
syd for bymidten

assens hallen

Idrætsbaner

mod hadsund

mod mariager og 
hobro

bymIdte

hotellet

Omfartsvej

assens kirke

byparken

Områdeafgrænsning

dagli
brugsen



fotos fra assens bymidte som den fremstår i dag og de 
dermed forbundne udfordringer.
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fysIske fOrhOld

OmrådeafgrænsnIng
Områdefornyelsen skal fokusere på området omkring byens 
centrum, der i høj grad trænger til en omfattende renovering. 
dette område indeholder foruden boliger, skole, børnehave 
og sportsfaciliteter også dagligvarehandel, håndværk og 
service, bypark o.lign. mod nord ligger sigsgaards plads, 
der markerer enden på en markant, grøn kile, som strækker 
sig mod nord helt ud til fjorden. syd for det centrale byrum 
findes anlægget, som er en bypark. syd for storegade 
ligger byens skole med tilhørende sportshal, boldbaner mv.

Områdets karakterIstIk I dag
tidligere ledtes trafikken gennem byens kerne, hvilket med-
førte et aktivt handelsliv, men også en stor trafikbelastning. 
trafikken har sat sine tydelige spor på storegade, der i dag 
fremstår meget nedslidt. 

Omfartsvejen reducerede den trafikale belastning i 
storegade markant, men vejens profil er stadigvæk 
udformet til den tidligere belastning, og nedslidningen er 
endnu ikke rettet op, hvilket ses tydeligt i gadebilledet i 
dag. resultatet er en hovedgade med mange tomme huse, 
hvoraf flere er kondemneringsegnede, ligesom tomme 
forretningslokaler også præger området.
Området omkring centrum er byens ansigt, både for borgere 
og besøgende. Området udpeget til fornyelse er præget 
af  nedslidte facader, dårligt vedligeholdte friarealer, tomme 
huse og grunde, samt tydelige udfordringer i forhold til tra-
fiksikkerheden. dette tiltagende forfald giver byen et dårligt 
image og påvirker helhedsindtrykket. en ændring er således 
af afgørende betydning for fremover at kunne fastholde og 
tiltrække indbyggere og erhvervsdrivende til assens.

et andet fokuspunkt er manglende beplantning i bymidten. 
byens træer har aldrig kunnet vokse sig store og flotte. der 
ønskes derfor udarbejdet en plan med henblik på at skabe 
en mere grøn bymidte.

bygnIngsmæssIge prOblemer 
bygningsmassens fysiske tilstand varierer, men de dårligt 
vedligeholdte og faldefærdige bygninger dominerer bybil-
ledet. således trænger flere af de gamle arbejderboliger til 
en større renovering.

trafIkbelastet gademIlJø
byens trafiksikkerhedsmæssige situation fylder meget i 
den lokale debat. Området omkring og på storegade er          
uattraktivt og utrygt både at færdes på og krydse, og der 
køres for stærkt.

pOtentIaler 
bevæger man sig væk fra byens centrem, er billedet imidler-
tid noget anderledes. resten af byen fremstår her primært 
som en velfungerende og hyggelig provinsby, bestående af 
nye som ældre boligkvarterer, industri og institutioner o.lign, 
ligesom der også er udlagt store arealer til byggegrunde. 

Også naturmæssigt er assens et attraktivt sted med store 
skovarealer mod syd og fjorden mod nord, som mange 
boliger har udsigt til. 

assens er en velfungerende by med et stort vækstpotentiale 
- både i form af ledige byggegrunde og erhvervsområder, 
med gode muligheder for etablering af såvel mikrovirksom-
heder som andre små og mellemstore virksomheder.

det nedslidte område i centrum af assens fremstår således 
som en hindring for, at byen kan udvikle sig. udfordringen 
for assens er at gøre midtbyen attraktiv og indbydende at 
færdes i, så der skabes grundlag for et levende bymiljø. 
målet er en god bymæssig helhedsoplevelse.

fornyelsen af assens centrum er højt prioriteret af kom-
munalbestyrelsen. de mest forfaldne ejendomme er blevet 
vurderet med henblik på kondemnering, kommunalt opkøb 
og nedrivning er besluttet, og der søges om støtte efter 
byfornyelsesloven og Indsatspuljen. 

samtidig er det værd at bemærke, at det attraktive og 
karakteristiske miljø ved havneområdet samt kulturmiljøet 
ved dania udgør helt afgørende elementer i assens historie. 
de rummer et betydligt og unikt udviklingspotentiale for 
området og afspejler industrisamfundets indtog i danmark. 

potentialet for at skabe økonomisk vækst og udvikling i 
byen skønnes fortsat at være til stede. byens beliggenhed 
i forhold til et stort arbejdsmarked gør den til et attraktivt 
bosætningssted. nærheden til fjorden vil være en meget 
attraktiv parameter for moderne virksomheder, der også 
foruden tilgængelighed i stigende grad prioriterer at-
traktiv beliggenhed og storytelling i kampen om kunder og 
arbejdskraft.
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byfOrtællInger

det mentale fundament fOr byens fremtIdIge udvIklIng



byfOrtællInger

hvad er byfOrtællInger?

byfOrtællInger er et bIdrag tIl at skabe en fOrståelse fOr, hvOrdan 
byen ser ud, Og hvOrfOr den ser ud. 

byfOrtællInger er Også genkendelIge Og pOsItIve bIlleder af byen, 
Og en måde at tale Om byens kvalIteter Og IdentItet på. 

byfOrtællInger er stOlte hIstOrIer, man sOm bOrger I byen kan tage 
med ud I verden, når man skal fOrtælle, hvOr man kOmmer fra, eller 
sOm udefrakOmmende kan tage med Ind I byen, når man besøger den.

byfOrtællInger kan fOrtælles I Ord Og bIlleder - men Også I den 
måde, man udvIkler Og bruger byens rum Og bygnInger.

byfOrtællInger kan være udgangspunkt fOr den kunstnerIske 
udsmyknIng af byen.

byens historie kan stadigvæk aflæses 
i storegade, hvor alle byens epoker 
mødes. ser man bort fra bygningerne 
og friarealernes renoveringsbehov, 
kommer et spændende vejforløb tydeligt 
frem. 
ny belysning og ny allebeplantning vil 
understrege forløbet og skal indtænkes i 
fremtidige projekter.
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fIre fOrtællInger Om assens
assens by kan ses som flere forskellige byer, som i forskel-
lige perioder har ligget det samme sted: landsbyen assens, 
cementbyen assens, villabyen assens og erhvervsbyen 
assens. hver af disse ’byer’ har sat sit aftryk på den by man 
kommer til, når man passerer byskiltet i dag. fælles for de 
fire fortællinger er, at byens midte altid kunne fornemmes på 
den nuværende placering, ikke mindst på grund af de her 
beliggende servicefunktionerne, men aldrig fik mulighed for 
at udvikle sig mere markant i form af et bytorv. 
selv om assens ikke er en ’bevaringsværdig’ by, så viser 
de fire fortællinger, at byen rummer en både spændende 
og stærk historie. en historie, som kan give stof til fornyet 
udvikling og fremgang, hvis den bruges rigtigt, både i den 
måde, man taler om byen på, og den måde, man udvikler 
byens rum og huse på.

formålet med fortællingerne er at synliggøre den spæn-
dende historie, byen har, og forløse det identitetspotentiale, 
som de rummer. fortællingerne skaber et solidt fundament 
for byens fremtidige udvikling med en historisk forankring 
- en fremtid, der bygger på et historisk, solidt fundament. 
fortællingerne kan fungere som et fundament for den 
fremtidige udviklingproces, som områdefornyelsen er en 
central del af, og hvor det historiske så at sige tilføjer en 
mental dimension.

fortællingerne blev introduceret tidligt i processen omkring 
områdefornyelsen og ’gjort levende’ ved en byvandring med 
byens borgere. her blev de vel modtaget og har været en 
fast bestanddel af den videre proces.



1. landsbyen
Oprindeligt var assens en landsby. landsbyens gårde og huse lå samlet centralt i ejer-
lavet, i tryg afstand fra kysten og med god adgang til marker, skov, enge og græsning. 
bystrukturen var tæt og næsten labyrintisk. landsbyen etablerede sig på nordsiden af 
forbindelsen mellem mariager og falslev (storegade i dag). landsbyens gader var et 
fælles område, som ikke kun blev brugt til transport, men også til en lang række fælles 
aktiviteter.
med landboreformerne i slutningen af 1700-tallet flytter en del af gårdene ud af landsby-
ens trygge fællesskab. byens struktur bliver løsere. samtidig udlægges et areal lige syd 
for landsbyen til fælles grusgrav. det er det område, som nu udgør anlægget, og som 
stadig er landsbyens fælleseje.
I dag findes landsbyen stadig. nord for storegade, mellem brugsen og kirken, kan man 
stadig opleve landsbyens labyrintiske, snoede gadeforløb, med de meget varierede og 
evigt vekslende gadebilleder. så selv om ikke mange af de oprindelige bygninger er 
bevaret er strukturen stadig tydelig og udgør et stort identitetspotentiale.

lAndsbymiljøet kAn understøttes ved At fAstHOlde Og udbygge en ret 

tæt bebyggelse med plAds til, At Hvert Hus ligger frit plAceret på egen 

grund, men med nOgenlunde sAmmenlignelig størrelse Og fOrm.

2. cementbyen
fremvæksten af cementindustrien ved cimbria, dania og kongsdal danner grundlaget 
for, at landsbyen assens vokser til cementbyen assens. eller måske er det mere præcist 
at sige, at der ved siden af landsbyen opstår en ny by, som huser servicefunktioner, 
håndværkere og arbejdere ved cementindustrien og senere også kirkegård og kapel/
kirke. cementbyen er i første omgang en bebyggelse langs med vejen - håndværkere, 
bager, købmænd, kro, funktionærvillaer og mere ydmyge arbejderboliger. snart efter 
følger rækken af villaveje syd for storegade.
I dag er cementbyen stadig den by, der tegner assens. den tætte bebyggelse af tidsty-
piske huse fra tiden omkring og lige efter århundredeskiftet er det, der giver byen meget 
af sin karakter og er en vigtig ’fortæller’ af byens betydning i industrikulturtidsalderen.

kArAkteren kAn understøttes ved At bygge Husene lAngs stOregAde 

med fAcAder i eller tæt på vejskel, Og ved At videreføre den skAlA Og 

bygningsfOrm, der er så kArAkteristisk. ikke mindst bør det fOrsøges 

At fAstHOlde de smukke murede fAcAder. særligt centrAlt i byen er det 

vigtigt At bevAre Og styrke det tætte bymiljø med rumskAbende bebyg-

gelser, der skAber Aktivitet.

3. vIllabyen
I efterkrigstiden, og særligt i løbet af 1960’erne og 70’erne voksede assens som så 
mange byer med nye parcelhuskvarterer. kvartererne lå syd for de ældre villaveje, tæt 
på skoven, som fra gammel tid havde været en af byens vigtigste ressourcer, og som 
nu blev det på ny, denne gang som herlighedsværdi.

villAbyen er på mAnge måder det, byen er i dAg, Og skOle Og idrætsHAl er 

på mAnge måder det nye centrum i byen. gOde stifOrbindelser til skOv, 

kyst - Og bymidten - er vigtige fOr At udvikle villAbyen.

4. erhvervsbyen
assens har siden fremvæksten af cementindustrien haft et aktivt erhvervsliv, i første 
omgang i form af underleverandører til cementfabrikkerne men også inden for andre 
brancher, herunder saltfabrikken. mange virksomheder lå nede ved fjorden, men flere 
store producerende virksomheder voksede også frem i byens erhvervsområde syd for 
storegade. 

i dAg er Assens fOrtsAt en Af de byer i kOmmunen, HvOr der ligger flest 

ArbejdsplAdser, Og de mAnge ArbejdsplAdser er blAndt byens største 

Aktiver.
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assens anno 1797 - landsby

tæt bebygget bykerne
veje som fælles areal

arbejdspladser lige uden for byen

cementindustrien udnytter naturressourcen 
helt anderledes end landbruget

ny skole etableres og udbygges i 
flere omgange

assens får en hovedgade med servicefunktioner

kirke og kirkegård

dagligvareforsyning

skoleudbygning og
idrætsfaciliteter

skoven er igen en res-
source for byen, men nu som 
rekreativt område

først og fremmest parcelhuse

store virksomheder i 
forbindelse med fjorden

Overvejende producerende virksomheder 
og serviceerhverv i byen

fællesgrusgraven

skoven - brønde, tømmer og græsning

Omgivelserne er landsbyens livsgrundlag,
marker afgrænset af markveje, diger og levende hegn

assens anno 1945 - cementby

assens anno 2001 - villaby

assens anno 2011 - erhvervsby
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aktIvIteter Og Indsatser



fOrmål, strategI Og 
helhedsplan
en by, man er stOlt af

formålet med dette program er, at assens udvikler sig til en by, 
man er stolt af, og en by, man er glad for at bo, leve, arbejde og 
gå i skole; det skal samtidig være en by, der byder sine gæster 
velkommen til et spændende besøg.

med projektet vil byen opleve et tydeligt løft og have et godt 
grundlag for en positiv udvikling som attraktiv bosætnings- og 
erhvervsby, der bygger på og er bevidst om sin betydningsfulde 
kulturhistorie. assens vil samtidig kunne udvikle sit funktionelle og 
turismemæssige potentiale og tydeliggøre sin rolle i lokalområdet. 

helhedsplanens delområder
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grundlæggende prIncIpper Og strategI
programmet, helhedsplanen og processen er udarbejdet 
og gennemført ved brug af disse gennemgående kriterier:

 › høj grad af borgerinddragelse med målet om at skabe 
ejerskab

 › lokal forankring
 › helhedsorienteret planlægning
 › kvalitet
 › samarbejde
 › bæredygtige, realistiske og samtidig langsigtede 
løsninger.

helhedsplanen fokuserer på assens bymidte og udpeger 
tre funktionssløjfer, som mødes i en kernezone.
de tre funktionssløjfer - lOOps - tager udgangspunkt i 
byens eksisterende struktur, hvor der findes en koncen-
tration af funktioner og potentialer, som skal styrkes og 
udvikles. sløjferne har følgende hovedtemaer:
 › kulturhistorie med udgangspunkt i den oprindelige 
landsby

 › rekreation og fritid i anlægget
 › bevægelse og motion i skole- og idrætsområdet.

Intentionen med denne opdeling er at præsentere en 
samlet vision for bymidtens udvikling, hvor fundamentet 
hertil lægges i realiseringen af kernezonen som første 

prioritet. kernezonen tilstræbes realiseret igennem mid-
lerne fra områdefornyelsen og beskrives under afsnittet 
aktiviteter inden for kernezone. 

udviklingen i funktionssløjferne angiver aktiviteter, der 
understøtter den samlede vision for udviklingen af 
midtbyen. aktiviteterne er beskrevet i afsnittet aktiviteter 
uden for kernezone og tilstræbes realiseret som offentlige 
følgeinvesteringer eller som initiativer fra lokale foreninger, 
fonde m.m. 

udviklingen af kernezonen skal dermed anses som initi-
alprojektet i det område, der kræver den størrste indsats, 
men også forventes at have den størrste effekt.
de fysiske tiltag i kernezonen forventes realiseret i en 
sammenhængende entreprise for at sikre en effektiv 
udnyttelse af anlægsmidlerne.

helhedsplanen skal danne et bredt og solidt fundament 
for den fremtidige, positive udvikling af assens og følger 
princippet om kvalitet frem for kvantitet. planens delpro-
jekter skal hver for sig og i den samlede helhed definere 
en ny kvalitetsstandard i byen.

anlægget

anlægget - 
rekreation

parkerings-
plads ved 
lokalhistorisk 
arkiv

funktionsløst areal 
foran kvickspar

skoleområdet

parkeringsplads daglibrugsen

sigsgaards plads - 
græsplane

sigsgårds have - vand i byen

storetorv - handelslivet
bytorvet - kulturelt og 
socialt mødested

bymIdte - aktIvt bylIv

lilletorv - oase, lomme

skoleområdet - 
bevægelse

bymidtens friarealer ligger i dag som uattraktive og 
funktionsløse forarealer uden sammenhæng.

ved at programmere friarealerne med manglende midtbyfunktioner og 
omdanne dem til kvalitative opholdsarealer samt ved at skabe stærke 
forbindelser imellem dem, omdannes bymidten til et sammenhæn-
gende net af attraktive og inviterende byrum. 
resultatet er en bymidte med en stærk identitet.

hOvedgreb - strategI



samlet helhedsplan - mOdel a
tegningen viser den samlede vision for assens midtby med fuldt 
udnyttede byggemuligheder.
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samlet helhedsplan - mOdel b
tegningen viser den samlede vision for assens midtby, hvor 
byggemulighederne ikke er udnyttet endnu.
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sammenlIgnIng af mOdel a Og mOdel b på en 
vIsualIserIng

mOdel a
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mOdel b



IndsatsOmråder Inden 
fOr kernezOne
afsnittet beskriver de aktiviteter, der tilstræbes realiseret med 
områdefornyelsesmidler.
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stOregade

stOregade - fra veJrum tIl byrum
storegade skal ombygges fra en bred vej på bilens 
præmisser til et smuk og trygt byrum på fodgængernes 
præmisser. Områdefornyelsen bidrager til omdannelsen 
og til særlige trafikale foranstaltninger, herunder: 
 › hævede flader ved adgangene til midtbyområdet
 › markering af krydset niels madsens vej/storegade ved 
tværgående belægning eller anden markering 

 › overgangszoner markeret med farvet asfalt
 › etablering af den grønne forbindelse fra anlægget til 
sigsgårds plads

 › vejtræer langs storegade
 › ny paralellparkering 
 › belysning.



stOretOrv

OmbygnIng af fOrarelaer ved parkerIngs-
pladsen ved daglIbrugsen
Området skal omdannes til en multianvendelig og 
repræsentativ forplads, der kan give plads til mo-
bile markedsdage i bestemte perioder. til daglig giver 
bymuren mulighed for ophold, møde og bevægelse. en 
spændende lyssætning illuderer forpladsen om natten.

delprojektet omfatter som udgangspunkt:
 › bymur
 › belysning
 › beplantning
 › forplads.

Forslag til udformning af bymur i mursten

Forslag til alternativt materialevalg: graphic concrete



OmrådefOrnyelse I assens 35 

lIlletOrv

fOrbedrIng af parkerIngsfOrhOldene fOran 
lOkalhIstOrIsk arkIv Og etablerIng af byaltan
Området skal rumme parkeringspladser, der anvendes 
af handlende og gæster af det lokalhistoriske arkiv. I 
projektet indgår en til to hc-pladser. 
øst for bygningen omdannes græsplænen til en udsigts-
altan, hvorfra det er muligt at nyde solnedgangen og 
udsigten mod fjorden hen over kirken.

delprojektet omfatter som udgangspunkt:
 › renovering af parkeringsplas
 › bymur mod storegade
 › øvrige støttemure
 › beplantning
 › ny belysning og genanvendt historisk belysning
 › bænke
 › byinformation - tavle for annonceringer
 › ny adgangstrappe mod vest
 › cykelparkering.



bytOrv
byens fremtIdIge, kulturelle hJerte
bytorvet etableres på den tidligere kvikspar-grund, som 
bliver ryddet til ny anvendelse. bytorvet tilbyder en spæn-
dende kombination af elementer for alle aldersgrupper. 
pladsen er ca. 750 m2 stor og tilbyder en åben, central 
flade, der kan anvendes til arrangementer og placering af 
byens fælles juletræ.

delprojektet omfatter som udgangspunkt:
 › etablering af nyt torv inkl. nye belægninger
 › rampe afgrænset af bymure
 › en træplatform med plantebed 
 › mor-barn-skulptur i plantebed
 › effektbelysning og markant lysmast
 › bænke og bystole
 › cykelparkering.

etablering af vejtræer, bymure med rampe, bushybrid og 
grøn siddeø skal sikre, at bytorvet ikke flyder, og at det 
virker menneskeligt og hyggeligt, hvilket øger opholdskva-
liteten.

Eksempel på træplatform med plantebed
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busstOphybrId
etablerIng af et aktIvt bevægelsesfrem-
mende busstOppested
busstoppestedet udformes som bueformet figur. den 
aktive side henvender sig mod torvet, hvor der monteres 
klatrekroge. forneden etableres et gummibelagt areal 
som faldeunderlag. I buen mod vejen ophænges en 
gynge. der suppleres med en gennemsigtig afskærmning,  
der giver læ. projektet udvikles i fællesskab med produ-
centen og støttes af assensbeløbet (se investeringsrede-
gørelse).

Illustration: abekatten.dk

Konceptstudier

turIsme Og funktIOnsudvIdelse af 
lOkalhIstOrIsk arkIv
muligheden for at omlægge margueritruten fra Industrivej 
(sidevej) til storegade igennem bymidten er en næsten 
omkostningsfri sidegevinst med stor effekt. det nye forløb 
tilbyder en spændende og god oplevelse i assens midtby. 
den nye bymidte kan tilbyde en mangfoldig og kvalitativ 
kombination af handelsliv, historisk formidling og spæn-
dende byrum med store opholdskvaliteter. 
det lokalhistoriske arkiv, som i dag råder over historiske 
billeder og kort mv., får en meget større rolle, med mulighed 
for formidling af assens’ betydning i forhold til cement-
produktionen omkring fabrikken dania. turister kan finde 
informationer om livet i byen, da produktionen havde sin 
storhedstid. ligeledes er det muligt at fortælle om de mange 
tilbud inden for turisme, der findes i lokalområdet.

lokalhistorisk arkiv forventes til at indeholde:
 › showroom
 › infoboks
 › mini rådhus 
 › fortælling om byfortællinger på plancher
 › indrette moderne mødelokale for koordineringsmøder  - 
byværksted

 › wifi-net.

foran bygningen etableres der en grøn ’lomme’, der giver 
mulighed for at afholde enkelte aktiviteter direkte foran 
døren, eller kan bruges som  et opholdsted med mulighed 
for at nyde solnedgangen. 



afsætnIngsplads Og 
skOlebakken
afsætnIngsplads
arealet ved skolebakken mod 
storegade bygges om til en afsæt-
ningsplads for skolebørn. pladsen 
udføres med ensretning, og der 
skabes opholdsmuligheder.

delprojektet forventes at indeholde:
 › etablering af belægninger
 › støttemur med begrønning eller 
med mulighed for klatring og 
anden form for fysisk aktivitet

 › bænke
 › belysning
 › beplantning.

skOlebakken
for at skabe bedre forhold og 
tryghed ved adgangen til skolen fra 
storegade forvandles skolebakken 
til vidensstrøget. I termoplast 
printes videnskabelige tekster på 
asfalten.
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IndsatsOmråder uden 
fOr kernezOne
afsnittet beskriver de aktiviteter, der ikke forventes støttet af 
områdefornyelsesmidlerne.
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anlægget
for anlægget er der 
udarbejdet en vejledende 
helhedsplanplan, der 
viser forslag til tiltag efter 
flere prioriteringsrunder 
i forbindelse med bor-
gerindragelsen. planen 
er redskabet til den 
efterfølgende renovering 
og omdannelse gennem 
assens borgerforening.
de enkelte delelementer 
fremgår af plantegningen.



skOleOmrådet 
I skoleområdet arbej-
des der med mange 
spændende projekter, 
som er beskrevet 
nærmere  i afsnittet 
”Investeringsredegørelse”.
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sIgsgårds have 
Området rummer mange 
spændende anvendel-
sesmuligheder, både som 
friareal og til bebyggelse.
I hæftet er der vist forskel-
lige modeller for en mulig 
udnyttelse.



træbørnehave
urban farmIng/urban gardenIng
anvendelsen foreslås som en midlertidig anvendelse 
efter nedrivningen af hotellet i det tilfælde, at der ikke kan 
findes en investor, der opfører en ny bebyggelse.
træerne plantes som unge træer og skal med tiden vokse 
sig store og stå til rådighed for andre projekter, hvor der 
bliver brug for træer.
Området kan anvendes i forbindelse med friluftsaktiviteter.
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handlIngs- Og tIdsplan

tIdsplan

budget

InvesterIngsredegørelse



tIdsplan
de fysiske aktiviteter inden for kernezonen forventes gennemført i 
2013/2014.

funktionsudvidelsen af lokalhistorisk arkiv forventes gennemført 
inden 2015.

budget
der er udarbejdet nedenstående budget for projektets udgifter:

 stat kommune lag delsum

storegade                             325.000 650.000 325.000 1.300.000

storetorv                               250.000 500.000 250.000 1.000.000

lilletorv                                250.000 500.000 250.000 1.000.000

bytorv                                   375.000 750.000 375.000 1.500.000

afsætningsplads ved skole   275.000 550.000 275.000 1.100.000

lokalhistorisk arkiv                25.000 50.000 25.000 100.000

Andel 1.500.000 3.000.000 1.500.000 

I alt                                          6.000.000

finansiering fordeles procentvis jf. disse rammer:
staten: 1,5 millioner kr. 
mariagerfjord kommune: 3,0 millioner kr. 
evt. tilskud fra lag himmerland: 1,5 millioner kr. 

hvis der ikke opnås fuld ud ekstern finansiering via byfornyelsesmidler og lag-midler, vil 
kommunens egenfinansiering skulle forøges.

hertil kommer et beløb på 100.000 kr. fra assensbeløbet
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målsætnIng Og 
succeskrIterIer
Områdefornyelsen har en overordnet målsætning om at gøre 
assens til et mere attraktivt sted at bo og bosætte sig. denne 
målsætning brydes op i fem delpunkter herunder, og til hvert 
delpunkt knyttes succeskriterier, der hver for sig er målbare. 
succeskriterierne skal ikke ses som fuldt dækkende for delpunk-
tet, men mere som indikatorer for, om områdefornyelsen har 
skabt bevægelse for byen og dens borgere i den ønskede retning.

der vil blive gennemført før- og eftermålinger for at belyse, 
i hvilken grad områdefornyelsen når i mål. Indsamlingen 
af data vil ske gennem interviews med byens borgere, 
foreninger og virksomheder, deskresearch og trafik- og 
hastighedsmålinger. tilrettelæggelsen af målinger/interviews 
og den tilknyttede afrapportering vil ske i samarbejde med 
følgegruppen. eftermålinger/interviews gennemføres to år 
efter færdiggørelsen af områdefornyelsens delprojekter.

målsætninger er delt op i fem underpunkter med tilhørende 
succeskriterier:

 › 1. bedre trafiksikkerhed i assens centrum - sænket 
hastighed og et øget antal bløde trafikanter på storegade 
samt en følelse af øget tryghed hos de bløde trafikanter. 

 › 2. styrkelse af byens omdømme - stigning i prisniveauet 
på huse eller grunde og/eller større interesse for at købe 
hus eller grund i assens. samtidig et nybygget botilbud 
i assens centrum og fastholdelse af de seneste års 
befolkningsvækst for byen som helhed. 

 › 3. styrkelse af lokalt fællesskab - en til to årlige fælles 
arrangementer for byens borgere i assens centrum. 

 › 4. skabe et visuelt løft for bygninger og fællesarealer i 
assens centrum - antallet af bygninger med forbedringsbe-
hov reduceres med en tredjedel. 

 › 5. fastholde detailhandelen i assens - status quo eller 
vækst i antallet af butikker og deres omsætning.



InvesterIngs-
redegørelse
nærværende redegørelse skal illustrere, hvilke yderligere investe-
rings- og udviklingsplaner og -potentialer, der findes i assens-
området. formålet med redegørelsen er at stimulere alle former 
for investering, og at fremme områdefornyelsesprojektets effekt 
på udviklingen i lokalområdet. 

Investeringsredegørelsen vil løbende blive opdateret og synliggjort 
i programperioden for områdefornyelsen i et samarbejde mellem 
mariagerfjord kommune og følgegruppen.

redegørelsen rummer en kort beskrivelse af projekt eller ide samt 
beskrivelse af finansiering for foranstaltninger, der indgår i byforny-
elsesprogrammet, med henholdsvis private, kommunale og andre 
offentlige midler.
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legefacIlIteter ved skOlen
ved den nyetablerede multibane suppleres med rekrea-
tive fællesfaciliteter for byens børn, unge i skole- og 
sfO-tiden og efter skoletid. desuden kan de bruges 
til fællesarrangementer for forældre og børn. konkret 
etableres en større bålhytte og andet overdækket areal, 
og ved multibanen ovevejes etableret yderligere udendørs 
bordtennisborde. I den sydvendte skolegård etableres et 
nyt miljø bl.a. ved hjælp af lokale kunstnere, som udsmyk-
ker og dekorerer for at skabe udendørs lærings- og 
legerum. beløbsrammen er 325.000 kr.

bevægelsefacIlIteter på det nye tOrv I byen
assensbeløbet er et årligt tilbagevendende motions- og 
fundraising-arrangement, hvor der samles penge til 
projekter til forbedring og udvikling af mulighederne for 
bevægelse i assens by. assensbeløbet er et samarbejde 
mellem assens skole, assens borgerforening og assens 
Idrætsforening og modtager sponsorstøtte fra en række 
lokale virksomheder. løbet blev for første gang afviklet i 
2011, og overskuddet er blevet brugt til en multibane på 
assens skole. I 2012 blev løbet afviklet med overskud, og 
det overvejes at gå ind med støtte til etablering af fælles 
faciliteter til motion og bevægelse på det nye torv i forbin-
delse med områdefornyelsen i assens. beløbsrammen for 
fællesfaciliteterne i 2013 er 100.000 kr.

byggemulIgheder
Områdefornyelsen kan åbne for nybyggerier i assens 
midtby. mulighederne kan blive ved torvet og ved 
sigsgårds plads, men de fremtidige ejerforhold, planer for 
nedrivning og etablering er ikke faldet på plads i skrivende 
stund. derfor er investorerne ikke på banen endnu, og 
der kan således heller ikke peges på en beløbsramme. 
men de potentielle investeringer vurderes til at være 
tocifrede millionbeløb.

yderlIgere renOverIng af anlægget
borgerforeningen overvejer at udvide og supplere 
områdefornyelsesplanens indsats i anlægget gennem 

projekter med egentimer samt fondsmidler og sponso-
rater til materialeudgifter. programmet peger netop på 
mulige tiltag og danner grundlaget for dette arbejde. 
beløbsrammen er ikke fastlagt.

arkItekthJælp tIl bygnIngsrenOverIng
en del ejere af privatboliger vil i forbindelse med område-
fornyelsen få mulighed for tilskud til bygningsfornyelse. 
mariagerfjord kommune tilbyder i den forbindelse arkitekt-
hjælp til at vælge de rigtige renoveringsløsninger mht. valg 
af materialer og farver. beløbsrammen er ikke fastlagt.

regnvandsmæssIge tIltag ved sIgsgårds 
plads
I planen for områdefornyelsen peges på muligheden for 
at integrere regnvandssikring og vand som rekreativt 
element, og mariagerfjord kommune overvejer i den 
forbindelse en supplerende bevilling. beløbsrammen er 
ikke fastlagt.

ny vareIndleverIng ved daglIgbrugsen
I forbindelse med områdefornyelsens renovering af 
arealet foran dagligbrugsen kan overvejes en forbedring 
af vareindlevering for butikken. beløbsrammen er ikke 
fastlagt.

renOverIng af lOkalhIstOrIsk arkIv
I forlængelse af områdefornyelsens forslag til renovering 
af lokalhistorisk arkiv kan overvejes yderligere renovering 
af bygningens ældrecafe m.m. samt facaderenovering. 
beløbsrammen er ikke fastlagt.

grObund-prOJektet
assens borgerforening gennemfører et projekt, der skal 
gøre foreningerne til en løftestang for et nyt assens. 
projektet er baseret på en bevilling fra ministeriet for by, 
bolig og landdistrikter. beløbsrammen er ikke fastlagt.
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bygnIngsfOrnyelse



bygnIngsfOrnyelse
I forbindelse med områdefornyelsen i assens vil mariagerfjord kommune også søge om 
en andel af den særlige bygningsfornyelsesramme for 2013, jf. bekendtgørelse nr. 24 af 
13. januar 2012 om udgifter til bygningsfornyelse.
der ansøges om en andel på 800.000 kr.

midlerne vil blive søgt anvendt til:
 › nedrivning og opkøb af ejendomme
 › bygningsfornyelse.

nedrIvnIng Og Opkøb af eJendOmme
I forbindelse med områdefornyelsesprojektet er der konkret to ejendomme, som vil blive 
nedrevet. den ene ejendom er overtaget af mariagerfjord kommune, og den anden 
ejendom forventes snarest købt af kommunen.

Også i den øvrige del af områdefornyelsesområdet findes der langs storegade en 
række ejendomme af dårlig bygningsmæssig kvalitet. I forbindelse med Indsatspuljen er 
der foretaget en screening af assens. den identificerer en række bygninger, som enten 
er modne til nedrivning eller har et klart behov for renovering.

bygnIngsfOrnyelse
mariagerfjord kommune har fået foretaget en save-registrering omfattende i alt 56 ejen-
domme, som kan danne grundlag for den videre prioritering af indsatsen. registreringen 
viser, at der er et omfattende behov for renovering. 

eksempler på bygninger med renoveringsbehov
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kOrtet vIser de regIstrede bevarIngsværdIer fOr bygnInger *

bygnIngernes tIlstand *

bevaringsværdig bygning i kategori 1-4 (11) 
mindre bevaringsværdig bygning (45)
afgrænsning af registreringsområde

to ejendomme som nedrives

bygning med forbedringsbehov med tilstand 6-9 efter save-metoden (15) 
bygning i god til middel tilstand (40)
afgrænsning af registreringsområde

 *... skure, carporte og garager er kun registreret, hvis de har betydning for helheden i den bymæssige sammenhæng 
eller på den enkelte ejendom
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