
Friland er en eksperimenterende landsby på Djursland 
med fokus på bæredygtighed, byggeri, iværksætteri og 
social fællesskab.

TEMADAG om ØKOSAMFUND
Hvordan kan der bygges bæredygtigt i Danmark?

For sagsbehandlere ved kommunerne og for 
ildsjæle, som arbejder med øko-landsbyer

www.friland.org

DATO:  7. april 2016, kl. 10-17. 
PRIS:  800 kr inkl. frokost 
STED:  Friland, Ravnen 4, 8410 Rønde. 
  Friland ligger ved Feldballe, mellem 
  Rønde og Ebeltoft

•  Bæredygtige byggerier og byggereglementet
•  Sunde huse og sunde mennesker
•  Energirigtige huse – teori og praksis
•  Håndtering af love og regler

TILDMELDING:  Senest 15. marts 
    til Helle Hestbjerg 
    helle@ma-uri-friland.dk

Oplæg ved:
Steen Møller, Iværksætter, rådgiver og projektmager, 
Frilands initiativtager.
Caroline Meyer White, Rådgivende bygningsdesign-
ingeniør, Glarbo & White ApS, Udførelse & Rådgivning, 
Byggeri i Naturmaterialer.
Hans Jakob Jakobsen, Artikekt, Syddjurs Kommune, 
Byggeri landzone og BBR.
Niels Aagaard, formand for LØS (Landsforeningen for 
ØkoSamfund)

Friland på Djursland er rammen om en temadag med 
oplæg og debat om de problematikker, der vedrører 
sagsbehandling og godkendelse af bæredygtige byg-
gerier med alternative materialer.



TEMADAG om ØKOSAMFUND
Hvordan kan der bygges bæredygtigt i Danmark?

Program:
  Temadagen foregår i Frilands kursushus, 
  ’Ravnen’, som er åbent fra kl. 9.30.

Kl. 10.00 Velkomst v. Helle Hestbjerg, forkvinde for 
  Andelsforeningen Friland

Kl. 10.10  Oplæg v. Hans Jakob Jakobsen, arkitekt, Syddjurs  
  Kommune - Byggeri Landzone og BBR
  - om sagsbehandling af byggeansøgninger og   
  erfaringer med lovgivningen i relation til 
  udviklingen af bæredygtigt byggeri

Kl. 10.40 Oplæg v. Steen Møller, ildsjæl, husbygger og 
  foredragsholder, initiativtager til Friland
  - om planlægning og forarbejde til et økosamfund.  
  Tanker om vigtige bæredygtige principper og 
  udvikling, som samtidig imødekommer 
  myndighedskrav

Kl. 11.10 Pause, kaffe/te/vand og frugt

Kl. 11.40 Oplæg v. Caroline Meyer White, husbygger og   
  ingeniør med speciale i bæredygtigt byggeri
  - om energimærkning og lovgivning, herunder   
  BR15, ved brug af naturmaterialer og 
  genbrugsmaterialer

Kl. 12.10 Oplæg v. Niels Aagaard, formand for LØS 
  (Landsforeningen for Økosamfund)
  - om samfundsudvikling og værdien af 
  økosamfund som eksperimentarier

Kl. 12.40 Frokost i Frilands nye restaurant ’Moment’

Kl. 14.00 Rundvisning på Friland v. Helle Hestbjerg, 
  livskunstner med bopæl på Friland siden 
  begyndelsen i 2002. 
  -  vi ser på praktiske eksempler indenfor byggeri   
  og energiløsninger og hører frilænderes erfaringer

Kl. 15.15 Kaffe/te og kage i Ravnen

Kl. 15.45  Debat

Kl. 16.45  Afsluttende opsamling og konkretisering af 
  lovgivningsmæssige områder som favoriserer   
  eller problematiserer udvikling af det bæredygtige  
  byggeri i økosamfund. V. Helle Hestbjerg


