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2 // 24 nye byretter // Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen  // 24 nye byretter // 3

Indhold

Retskredsreformen
Retskredsreformen trådte i kraft 1. januar 2007. Reformens formål var at effektivisere retternes ar-
bejde strukturelt og indholdsmæssigt. Det betød, at de hidtidige 82 byretskredse blev sammenlagt 
til 24 nye retskredse. Samtidig medførte det en række nye arbejdsopgaver for de enkelte retskredse. 
Fx skal der nu føres nævningeretssager i byretterne. Et andet element i reformen er en styrkelse af 
sikkerheden omkring retsbygningerne, således at der etableres en offentligt tilgængelig publikums-
zone og en lukket personalezone. Dermed har reformen fået omfattende betydning for retternes 
fysiske rammer, og der er stillet nye krav både til størrelsen og indretningen af retsbygningerne.

Forsidefoto: Retten på Frederiksberg

Forord                                                                                                                             4

Et stort ejendomspuslespil                                                                                     6

Private lejemål: Lagerhaller og fabrikker omdannet til byretter                9          

Offentligt Privat Partnerskab: Nye bygninger til nye byretter                   12

Statsbyggeri: Retten på Frederiksberg                                                            18

Central ejendomsplanlægning - mangfoldigt udtryk                                  21

Retten på Frederiksberg



4 // 24 nye byretter // Bygningsstyrelsen Bygningsstyrelsen  // 24 nye byretter // 5

Forord

1. januar 2007 trådte en retskredsreform i kraft, 
som reducerede landets byretskredse fra 82 til 24. 
Dermed fik Bygningsstyrelsen (dengang Slots- og 
Ejendomsstyrelsen) en udfordrende opgave: At 
sikre at Danmark får de retsbygninger, der giver de 
bedst mulige rammer for fremtidens retshandlinger 
og retsvæsenets daglige arbejde.

Det har været et spændende og udfordrende ar-
bejde, for placeringen af hver ret gemmer på hver 
sin historie om forhandlinger, økonomiske vurde-
ringer og håndtering af uforudsete udfordringer. 
Der har været nøje overvejelser om, hvorvidt de 
bedste rammer kunne skabes gennem udbygning 
og nybygning af eksisterende bygninger eller om 
de skulle findes i private lejemål. Der har været 
intense forhandlinger med private udlejere før og 
efter finanskrisens komme, lokalplaner der blev 
afvist af borgerne og konkurser der ramte bygge-
projekterne. Men historierne rummer også gode 
dialoger med kommunerne, som med interesse 

engagerede sig i at få nye byretter, der kunne bi-
drage til det lokale liv. Samt et frugtbart samarbej-
de med Domstolsstyrelsen, der så de nye byretter 
som muligheden for at sikre, at de danske retter 
blev tidssvarende med moderne kontorfaciliteter, 
funktionelle løsninger i forhold til retskredsreformen 
og en præsentabel fremstilling af den dømmende 
magt. 

Resultatet af Bygningsstyrelsens arbejde med at 
skaffe bygninger til de 24 nye byretter er, at det 
danske retsvæsen har fået en række arkitektoniske 
vartegn. Fra smukke, historiske retsbygninger, over 
kreative eksempler på, hvordan tidligere lagerhal-
ler, fabrikker eller kontorbygninger kan genbruges 
og ombygges til præsentable retsbygninger til en 
række nyopførte, moderne retter. 

Kristian Lyk-Jensen, 
Vicedirektør i Bygningsstyrelsen

Tinglysningsretten i Hobro
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Et stort ejendomspuslespil

Allerede før retskredsreformen trådte i kraft, stod 
det klart for Bygningsstyrelsen og Domstolssty-
relsen, at opgaven med at sikre retsbygninger til 
Danmarks nye byretskredse havde et betydeligt 
omfang. Reformen betød, at der blev stillet helt 
nye krav til både størrelsen og funktionaliteten af 
retsbygningerne – krav som langt overskred, hvad 
de eksisterende bygninger kunne opfylde. 

En del af de eksisterende retsbygninger i Danmark 
er bygninger med flere hundrede års historie bag 
sig. Historiske bygninger er dog sjældent sær-
ligt fleksible – og den manglende fleksibilitet i de 
gamle retsbygninger gav problemer med at opfylde 
de krav, som den nye retskredsreform stillede til 
ejendommene. I processen var der derfor nøje 
overvejelser om, hvorvidt det var muligt og kunne 
betale sig at lade de nye byretter tage afsæt i de 
eksisterende retsbygninger. Enkelte steder var der 

ingen diskussion: Københavns Byret på Nytorv, 
der står som et kulturhistorisk vartegn i byrummet, 
blev hvor den var. I Aarhus og Odense resulterede 
overvejelserne ligeledes i, at de nye byretter skulle 
tage afsæt i de fine gamle eksisterende bygninger. 

Men mange steder viste det sig at være for van-
skeligt eller for bekosteligt at opfylde de krav, som 
moderne retspleje stiller, gennem en ombygning. 
Andre steder umuliggjorde lokalplaner at bygge til, 
så den nødvendige kapacitet kunne opnås. 

Derfor måtte Bygningsstyrelsen i samarbejde med 
Domstolsstyrelsen indlede et omfattende analyse-
arbejde for at beskrive, hvor de nye byretter kunne 
tage afsæt i den eksisterende bygningsmasse, 
hvor der var private lejemål, som kunne tages i 
brug, og hvor det var nødvendigt at bygge nyt. 

I 1808 var der rejsegilde for Københavns Byret, som i dag står som et kulturhisto-
risk vartegn i byrummet. Bygningen måtte suppleres med et privat lejemål for at 
leve op til sit formål i dag. 

En af de store udfordringer ved de historiske ejendomme er at tilpasse dem til 
den række af krav, som moderne retspleje stiller. I retten i Odense er retssale-
ne fx ombygget, så de passer til de nævningesager, som skal føres her efter 
retskredsreformen.

Københavns Byret

Retten i Odense før Retten i Odense efter
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Private lejemål: Lagerhaller og 
fabrikker omdannet til byretter

Bygningsstyrelsen gik, i samarbejde med Dom-
stolsstyrelsen, i gang med at finde alternativer til 
flere af de oprindelige bygninger. Arbejdet udløste i 
første omgang en række nye private lejemål. Byg-
ningsstyrelsen faciliterede en proces, der involvere-
de Domstolsstyrelsen, retspræsidenterne, rådgive-
re og private udlejere i indretningen af lejemålene, 
så den optimale indretning kunne sikres. 

For at finde de rette rammer til de nye byretter 
måtte utraditionelle midler af og til tages i brug. 
Bl.a. er fabrikker og lagerhaller nu omdannet til 
moderne og præsentable retsbygninger. Retten i 
Sønderborg blev fx lokaliseret i tidligere lagerhaller 
for en tøjfabrik, og retten i Hjørring blev indviet i 
den tidligere Nestlé-fabrik. Her er rettens nævnin-
geretssal indrettet i den gamle mælkehal, som er 
ombygget til det nye formål. Det giver den nordjy-
ske ret nogle lyse, venlige og værdige rammer. En 
omdannet lagerhal, som tidligere har været brugt 
til bilopmagasinering, blev rammerne om den nye 
ret i Helsingør. Hallen er nu indrettet med atrium i 
midten, hvor retssalene ligger som kuber. Rettens 
kontorer er beliggende på et indskudt etagedæk 
på 1. sal, som omkranser atrium og retssalene. 

I Næstved måtte en fin historisk bygning, som ret-
ten hidtil havde været lokaliseret i, desværre også 
forlades, da den ikke kunne rumme den nye sam-
menlagte byret, og det ikke var muligt at bygge til. I 
stedet blev en nedlagt kaserne en god ramme om 
den nye ret. 

Arbejdet med at lokalisere de nye retter har udløst 
en arkitektonisk kreativitet i hele landet, og resulta-
tet er et eksempel på, hvordan eksisterende byg-
ninger kan genbruges og omdannes til værdige, 
velfungerende og imødekommende byretter. 

Nylokaliseringerne udløste en række opsigelser af 
både private lejemål og af statsejendomme, som 
Bygningsstyrelsen enten fandt andre statslige lejere 
til, eller afhændede. 

Gennem hele processen har der desuden været af-
vejninger af, hvornår det var mest hensigtsmæssigt 
henholdsvis at finde private lejemål eller bygge nyt. 

Retten i Sønderborg flyttede i 2008 ind i nye lokaler. Den nye retsbygning funge-
rede tidligere som lagerhaller for en tøjfabrik. En større ombygning har gjort den 
klar til at blive brugt af borgere, advokater og rettens medarbejdere.

Retten i Næstved er i 2009 flyttet ind i den gamle gardehusarkaserne, som er 
totalombygget. Samtidig med at den oprindelige facade er bevaret, er lokalerne 
renoveret og ombygget til moderne, lyse og venlige kontorer.

Retten i Sønderborg

Retten i Næstved Retten i Næstved

Retten i Sønderborg
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Retten i Hjørring

Retten i Hjørring Retten i Helsingør

Retten i Helsingør

Byretten i Helsingør er indrettet i to gamle industrihaller, hvor der 
tidligere har været hovedkontor samt bilopmagasinering og værk-
sted for Mitsubishi. Mens facaden har fået lov at stå, er hallerne 
indvendigt komplet ombyggede til det nye formål.
Det er et råt hus med synlige installationer, som udgør rammerne 
om retten i Helsingør. Den offentlige zone er udtænkt som en 
gade: Bred, rummelig og med gadelamper. Retterne ligger alle 
som kuber i den tidligere hal til opmagasinering af biler, mens 
kontorerne er indrettet på et indskudt etagedæk langs hallens 
vægge. 

Den gamle Nestlé-fabrik i Hjørring er ombygget og huser nu Retten i 
Hjørring. Alle bygninger er bevaringsværdige, hvilket gav visse arkitek-
toniske udfordringer, idet bygningernes facader ikke måtte ændres i 
væsentlig grad. Bygningerne varierer fra en til fem etager i forskellige 
niveauer og forskudte planer. Nævningeretssalen er indrettet i den 
gamle mælkehal.
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Offentligt Privat Partnerskab: 
Nye bygninger til nye byretter

Det var ikke alle steder, der var private lejemål, som 
levede op til den størrelse eller den indretning, som 
en moderne byret har brug for, ligesom det flere 
steder ikke var muligt at tage afsæt i eksisterende 
bygninger. Her var det nødvendigt at opføre nye 
bygninger til de nye byretter.

Tinglysningsretten i Hobro var det første byggepro-
jekt i forbindelse med retskredsreformen. I Hobro 
var der ikke noget egnet privat lejemål, men da 
det var politisk besluttet at placere Tinglysnings-
retten dér, måtte et byggeprojekt sættes i gang. 
Bygningen blev opført og efterfølgende drevet som 
OPP projekt (Offentligt Privat Partnerskab). OPP 
modellen betyder, at den private leverandør ikke 
blot finansierer og gennemfører byggeprojektet, 
men også har ansvaret for vedligehold og drifts-
opgaver derefter - altså en samlet ydelse. Team 
MTH Nordjylland, den OPP leverandør som vandt 
opgaven, levede op til det aftalte og afleverede 
Tinglysningsretten til tiden med meget få mangler 
– ligesom bygningen også fungerer upåklageligt i 
driftsfasen.
 
Tinglysningsretten i Hobro blev taget i brug den 1. 
april 2009 som det første statslige OPP projekt, 
og erfaringerne herfra var så positive, at Bygnings-

styrelsen ønskede at afprøve OPP modellen igen 
i forbindelse med opførelsen af retterne i Holbæk, 
Kolding, Herning og Holstebro. På baggrund af en 
forundersøgelse og interne drøftelser, der klargjor-
de fordelene ved at udbyde disse projekter samlet, 
besluttede Bygningsstyrelsen at være den første i 
Danmark, der udbød et samlet OPP udbud på en 
række forskellige adresser.

Samlet OPP udbud
Bygningsstyrelsen gennemførte i 2009 sammen 
med de enkelte retter og Domstolsstyrelsen 
udbuddet i en konkurrencepræget dialog, hvor 
tilbudsgiverne fik mulighed for at udfordre ud-
budsmaterialet. Den vindende tilbudsgiver blev A. 
Enggaard A/S. Også i disse byggeprojekter var 
erfaringerne positive.

”Det var tydeligt, at OPP leverandøren hele tiden 
tænkte de driftsmæssige spørgsmål ind i deres 
anlægsfase. De har optimeret på totaløkonomi-
en – ikke på hver enkelt del, så der er ikke blevet 
suboptimeret. OPP leverandøren ønskede, at 
retterne skulle se ordentlige ud. De tog i høj grad 
ejerskabet på sig og påtog sig bygherreansvaret,” 
fortæller Signe Primdal Kæregaard, kontorchef i 
Bygningsstyrelsen.

Fordele ved OPP modellen
Signe Primdal Kæregaard mener, at der generelt 
var store fordele ved at opføre de fire byretter som 
ét OPP projekt, når hun sammenligner med andre 
byggeprojekter. Da en betonleverandør under 
udførelsen i Holbæk gik konkurs, løste OPP-leve-
randøren problemet uden forsinkelser og yderligere 
udgifter for staten. At OPP er en god projektform 
afspejlede sig også i den kvalitet, Bygningsstyrel-
sen og Domstolsstyrelsen fik for pengene. 

”En OPP leverandør bygger ikke bare for en eller 
anden bygherre: Det er deres produkt. Det er jo 
dem, der skal blive ved med at eje det eller sælge 
det, efter byggeriet er færdigt. Så leverandøren 
vælger faktisk den bedste sten - selvom den koster 
lidt ekstra per kvadratmeter,” fortæller kontorchef i 
Bygningsstyrelsen Signe Primdal Kæregaard.   

I OPP projekter stiller Bygningsstyrelsen i højere 
grad krav til, hvordan bygningen skal fungere, end 
til hvordan byggeriet skal udføres. Dermed får 
leverandøren bedre mulighed for selv at optimere 
projektet end i sædvanlige bygge- og anlægspro-
jekter. OPP leverandøren har således selv ansvaret 
for, at et byggeri får de aftalte funktioner, og for 

Fakta
Ved OPP opnås en totaløkonomisk fordelag-
tig tilgang ved, at den private part har et klart 
incitament til at sammentænke byggeri, drift og 
vedligehold i et langsigtet perspektiv. Det betyder 
ikke nødvendigvis, at et projekt samlet set bliver 
billigere, men at det offentlige får mere kvalitet 
for pengene og løber en mindre risiko, fordi den 
private part er økonomisk ansvarlig for opførel-
sesfasens konsekvenser. 
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hvordan det efterfølgende drives og vedligeholdes. 
Selvom denne model medfører et stort incitament 
til en totaløkonomisk tilgang til byggeri, var rets-
præsidenterne i første omgang bekymrede over, 
om det også medførte, at de ikke ville få retterne, 
som de ønskede dem – og måske endda i en rin-
gere kvalitet. Retspræsidenterne endte dog med at 
være meget tilfredse med den kvalitet, deres retter 
er opført i: 

”Nu efter ibrugtagning kan jeg sige, at bygningen 
fungerer godt i det daglige. Det er jo altid svært at 
vurdere, om den vil det undervejs i projekterings-
processen. Det er blevet en rigtig pæn bygning, 
som udstråler den åbenhed og værdighed, som 
den skal, og den lever absolut op til vores behov,” 
fortæller Henrik Stamp, retspræsident i Retten i 
Herning.

I OPP modellen betales leverandøren først ved 
ibrugtagning. Det betyder, at der kan kræves re-
duktion i huslejen, hvis der er noget, som ikke fun-
gerer som aftalt. Det giver et stort incitament til at 
aflevere mangelfrit og til tiden. I henhold til kontrak-
terne skulle de enkelte retsbygninger tages i brug 
senest 1. juli 2012. Der har ikke været problemer 
med forsinkelser eller fejl og mangler – og for to af 
retsbygningerne har det gode samarbejde mellem 
OPP leverandøren, Bygningsstyrelsen, Domstols-
styrelsen og de enkelte retter endda resulteret i, at 
bygningerne kunne tages i brug før tid. 

Tilfredshed med OPP
Hele processen omkring byretterne i Holbæk, 
Kolding, Herning og Holstebro forløb så godt, at 
Domstolsstyrelsen var trygge ved at gå videre med 
denne model i forbindelse med opførelsen af den 
nye ret i Roskilde.

”Med de fire byretter har vi endnu ikke gjort 
erfaringer over tid, men med Tinglysningsretten i 
Hobro har vi kun gode erfaringer med produktet, 
og i forhold til de fire byretter har processen været 
god hele vejen igennem. OPP modellen har givet 
mulighed for, at vi har fået opfyldt vores ønsker 
inden for rimelige økonomiske rammer, så vi er me-
get tilfredse med OPP som projektform. Bedst har 
den fungeret, når vi i konkurrencepræget dialog 
har kunnet gå direkte i dialog med den byggende 
part,” fortæller Helle Meyland, ressourcedirektør i 
Domstolsstyrelsen.

Retten i Roskilde stod færdig i september 2014. 
Den er opført som et Offentligt Privat Samarbejde 
(OPS), som også kaldes OPP projekt med offentligt 
ejerskab. Imodsætning til traditionelle OPP projek-
ter er det staten, der ejer bygningen, mens OPS 
leverandøren er ansvarlig for drift og vedligehold i 
hele kontraktperioden.

Retten i Kolding

Retten i Kolding

Retten i Holbæk

I udbuddet blev der lagt vægt på, at retsbygningerne udadtil skal signalere, at her 
har Danmarks Domstole til huse - det skal være tydeligt for enhver, at bygninger-
ne er netop retsbygninger. Bygningerne skal understøtte rettens særlige position 
i byerne som repræsentant for den 3. statsmagt. Retsbygningerne skal udstråle 
værdighed, troværdighed og integritet og samtidig fremstå imødekommende og 
åbne.
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Tinglysningsretten i HobroTinglysningsretten i Hobro

I tinglysningsretten i Hobro er der lagt stor vægt på at opnå 
en høj grad af fleksibilitet i de konstruktive principper og 
de tekniske installationer, så det er muligt at imødekomme 
fremtidige organisatoriske ændringer.
Skillevægge mellem kontorer er med få undtagelser udført 
som ikke bærende, lette gipsvægge på stålskelet.

Konstruktionsmæssigt er huset opbygget med bærende 
facader og etageadskillelser i betondæk, der spænder fra 
facade til facade. Samtidig er facaderne designet og formgivet 
over et facademodul på 1,5 m, hvilket gør det muligt at optage 
alle tænkelige ændringer i planløsninger inden for et modul på 
1,5 meter. De tekniske installationer understøtter ligeledes den 
fleksible opbygning.
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På Frederiksberg havde retten brug for mere plads, 
end den gamle retsbygning kunne tilbyde. Kamp-
manns gamle fredede retsbygning fra 1920 ligger 
ellers smukt som en del af et bygningskompleks, 
der også omfatter en politistation og en kirke. Da 
der lå en byggegrund ved siden af den nuværende 
ret, som kunne udnyttes på det ellers tætbebygge-
de Frederiksberg, besluttede Bygningsstyrelsen og 
Domstolsstyrelsen at satse på en tilbygning til den 
fine retsbygning i stedet for en nylokalisering. Det 
betød, at OPP ikke var en relevant projektform at 
vælge, og der blev i stedet opslået en projektkon-
kurrence om den nye retsbygning på Frederiksberg. 
3XN vandt med et projektforslag, hvor materialevalg 
og facadeudtryk er fint underlagt og tilpasset den 
bymæssige helhed – samtidig med, at den i kraft af 
sin særlige form har egne spektakulære effekter.

Statsbyggeri: 
Retten på Frederiksberg

Den enkle og funktionelle disponering af byg-
ningens indre lever meget tilfredsstillende op til de 
nye krav, som retskredsreformen stiller til bl.a. sik-
kerhed og zoneinddeling. Også på Frederiksberg 
er retspræsidenten glad for den nye bygning:

”Produktet er uden tvivl blevet rigtig godt. Det er en 
bygning af høj kvalitet med en god funktionalitet, 
som lever fuldt op til vores forventninger,”  
fortæller Torben Goldin, retspræsident i Retten på 
Frederiksberg.

Retten på Frederiksberg
Facadeindtrykket domineres af teglsten i lyse, grålige nuancer. 
Det gælder både stueetage og tagetage, der er muret på stedet 
og de teglstensbeklædte betonelementer på de mellemliggende 
tre etager.
Mellem den eksisterende, fredede bygning og den nye bygning 
er der etableret en forbindelsesgang. 
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Retten på Frederiksberg
Vinderen af projektkonkurrencen 3XN er lykkedes med at tegne en 
bygning til Retten på Frederiksberg, som i kraft af sin kompakte 
men markante form tilpasser sig naturligt til omgivelserne og giver 
frit udsyn til det omkringliggende fredede bygningskompleks.
Bygningens form tager afsæt i grundens geometri, hensynet til 
bevaringsværdige træer og respekten for det fredede domhus. 

Retten på Frederiksberg blev opført som stats-
byggeri, og Retten i Roskilde, der blev taget i brug 
i juni 2014, blev opført som et OPP projekt med 
offentligt ejerskab – en projektform, hvor staten har 
en driftsaftale med den opførende part, men selv 
overtager ejerskabet af bygningen, når denne er 
færdig. Dermed har Bygningsstyrelsen i sit arbejde 
med de nye byretter brugt sine erfaringer til både 
selv at være bygherre, til at lade bygherreansvaret 
overgå til en privat part og til at forhandle lejekon-
trakter.

Bygningsstyrelsens rolle som central ejendomsvirk-
somhed og bygherre har gjort, at hele paletten af 
løsningsmodeller har været i brug i håndteringen 
af retskredsreformens bygningsmæssige udfor-
dringer. I hvert tilfælde har Bygningsstyrelsen nøje 
afvejet de konkrete forhold, før valget af løsning: 
Kunne eksisterende statsbygninger eller private le-
jemål benyttes eller var nybyggeri nødvendigt – og 
i så fald, hvilken projektform ville da være den mest 
fordelagtige? Bygningsstyrelsen har i det hele taget 
draget nytte af det overblik, styrelsen har som 
central ejendomsvirksomhed med stor bygherreer-
faring med henblik på at sikre en høj kvalitet i den 
samlede løsning af retskredsreformens bygnings-
mæssige udfordringer. 

”Vores mål har været at realisere den synergi, som 
en central ejendomsvirksomhed muliggør. Den høje 

Central ejendomsplanlægning 
- mangfoldigt udtryk

kvalitet i de 24 byretter har vi netop opnået ved at 
udnytte vores faglige ekspertise, vores markeds-
styrke og ikke mindst ved at udnytte mulighederne 
i de forskellige løsningsmodeller, vi har til rådighed. 
Samtidig har vi været opmærksomme på at ud-
brede erfaringer fra sag til sag. Det giver merværdi 
i forhold til decentrale løsninger,” fortæller Kristian 
Lyk-Jensen, vicedirektør i Bygningsstyrelsen. 

Når det har været muligt, har Bygningsstyrelsen 
udnyttet standarder og stordriftsfordele som fx det 
fælles udbud af de fire byretter i Holbæk, Kolding, 
Herning og Holstebro. Fordelene har her været 
mærkbare. Ved at have den samme leverandør 
har forståelsen for, hvordan en ret skal bygges, og 
hvordan processen skal køres igennem, kun skullet 
opnås én gang. Det har givet stor synergi – en 
synergi som både retterne og Bygningsstyrelsen 
har fået glæde af. Og selvom retterne er udviklet 
ud fra samme koncept, er retterne dog langt fra 
blevet ens. De har fået hver deres egenart ved at 
være tilpasset hver deres lokale forhold. 
 
Bygningsstyrelsens arbejde gav byretterne rum til 
de nye funktioner, som retskredsreformen stillede 
krav om, og et ejendomspuslespil af et betydeligt 
omfang endte med at falde på plads. Danmark 
fik nye rammer for fremtidens retshandlinger og 
retsvæsenets daglige arbejde.
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