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• BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt 

element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at 

deltage i BID’et

• Der er ikke i dansk ret en direkte hjemmel, som skal facilitere

etableringen af BID

• BID er derfor i væsentlig grad baseret på, at virksomhederne i 

lokalområdet for BID’et er indforstået med og indvilliger i, at 

skulle bidrage til BID’et



Muligheder for BID-lignende samarbejde

11. maj 2015

3

• BID-lignende modeller kan dog, når visse betingelser er opfyldt, 

etableres efter dansk ret:

• Frivillig særgrundejerforening i samarbejde med kommunen.

• Forsøgsordning i planlovsregi der tillader et f.eks. treårigt 

pilotprojekt, hvor BID-modellen kan testes i forskellige 

kontekster i Danmark.

• Sær-grundejerforeninger i byomdannelsesområder.
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• Der stiftes en frivillig sær-grundejerforening

• Det er frivilligt om grundejerne deltager og betaler kontingent, 

som fastsættes i vedtægterne.

• BID er i kerneområdet af  lovlig almennyttig kommunal 

virksomhed.

• Kommunen kan støtte BID’et på følgende måder:

• Kommunen kan sikre, at der opkræves ”obligatorisk 

kontingent” fra visse grundejere ved at opkræve afgift for 

stadepladser, udeservering, automater mv. Indtægterne fra 

afgifterne kan anvendes til at støtte BID’et. 

• Kommunen kan erhverve, anlægge, drive og støtte parker 

og pladser til fælles benyttelse for handel, møder, kultur, 

idræt mv. og derved til at støtte private aktører på området. 

• Kommuner kan som initiativtager til infrastrukturprojekter og 

byfornyelsesprojekter forudsætte, at projektet delvist 

finansieres ved hjælp af private midler. 
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• Planlovens § 4 indeholder hjemmel til, at Miljøministeriet kan 

yde støtte forsøgsprojekter

• Miljøministeriet vil således kunne yde støtte til et forsøgsprojekt til 

oprettelse af BID i henhold til planlovens § 4. Et sådant forsøgsprojekt 

kan tænkes etableret over en 5-årig periode. 

• Forsøget vil indebære dispensation for planlovens bestemmelser om 

proces, lokalplaner, byomdannelsesområder og evt. 

grundejerforeninger. 

• Hvis Miljøministeriet beslutter at yde støtte til etablering af et BID, skal 

dette offentliggøres i Lovtidende, jf. planlovens § 4, stk. 2.
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▪ Der kan i lokalplaner fastsættes regler om grundejerforeninger i 

byomdannelsesområder

▪ Lokalplanen kan for eksempel regulere medlemspligt og 

foreningens ret og pligt til at forestå etablering, drift og 

vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg.

▪ Der er følgende begrænsninger i forhold etablering af et BID 

efter disse regler:

▪ Der skal være tale om et byomdannelsesområde i planlovens 

forstand.

▪ Der ikke er hjemmel til at pålægge lejere medlemspligt i 

grundejerforening.

▪ De ejere, som benytter deres ejendom som hidtil, bliver ikke 

forpligtet til medlemskab, hvorved der ikke kan skabes et 

egentligt BID



Muligheder for etablering af lovhjemmel

• BID-modeller i byfornyelsesloven (Innovationsområder) 

• Bestemmelser om kommunens henholdsvis deltagernes 

rettigheder og pligter

• BID-modeller planloven

• Hjemmel til BID kan tænkes skabt ved, at Miljøministeren 

anvender planlovens § 15, stk. 6, til at udstede bestemmelser 

om, at Innovationsområder (BID) indføres som en mulighed i 

lokalplaner. 

• Udvidelse af definitionen af lokalplaner til at omfatte BID

• Hjemmel til sær-grundejerforeninger med medlemspligt (vil 

dog være svær at få gennemført, da den er i strid med 

praksis).
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• BID er et offentligt-privat samarbejde

• BID kan organiseres på følgende måder

• Gentlemens agreement

• Forening

• Strategiske partnerskaber – formelle eller uformelle

• Selskab med kommunal deltagelse 

• Fond

• Kommanditaktieselskab P/S
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