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VI SKAL PASSE BEDRE PÅ VORE HISTORISKE BYKERNER

DANSK FOLKEPARTI ØNSKER NY POLITIK FOR BYGNINGSFREDNING

1. Nye bygninger skal tilpasses historiske bymiljøer 
i kommunerne. 

Staten tager sig i dag af fredninger. Kommunerne har 
ansvaret for bevaringsværdige huse. Der er brug for en 
mellemmulighed, så staten i samarbejde med kom-
munerne kan sørge for, at historiske bymiljøer bliver 
bevaret. 

Kommuner er ofte fristet af muligheden for investe-
ringer og vil derfor være være mere lempelige ved 
tilladelser til nedrivninger af bevaringsværdige huse. 

Ved nybyggeri i historiske bymiljøer skal det derfor 
sikres, at de nye bygninger passer ind i de historiske 
miljøer. Det skal skrives ind i lokalplanen. 

Samtidig skal nybygninger i historiske bykerner god-
kendes af staten. Der skal oprettes et særligt organ, 
der skal samarbejde med kommunerne om deres 
planer i historiske bymiljøer. Dette samarbejde skal 
forbedres og lægges ind i nogle formelle rammer. 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur 
(By&Land) har foreslået at oprette otte Bygningskul-
turelle Råd, der dækker København og Frederiksberg, 
Sjælland, Lolland og Falster, Bornholm, Fyn, Nordjyl-
land, Midtjylland og Sønderjylland. Rådene skal sikre 
armslængde. Det er en glimrende ide.

Vi skal populært sagt tegne streger om de historiske 
miljøer og sørge for, at lokalplanerne ved lovkrav skal 
samarbejde med staten ved forandringer. 

FORESLAG:

1. Nye bygninger skal tilpasses historiske bymil-
jøer. 

2. Beskyttelseszoner og Nyborg-fredningsmodel 
på bevaringsværdige bykerner. 

3. Folkeafstemninger ved grundlæggende æn-
dringer af historiske bymiljøer. 

4. Sammenhæng på tværs af lovgivning, så vi 
sikrer fredede vandmøller m.fl.

FAKTA:

• I Danmark har staten ansvaret for fredede 
bygninger, mens kommunerne har ansvaret 
for bevaringsværdige bygninger.

• Der er ca. 9.000 fredede bygninger og ca. 
355.000 bevaringsværdige bygninger.

• Bevaringsværdige bygninger inddeles efter 
SAVE-værdierne 1-9.

• Kilde: https://www.kulturarv.dk/fbb/omfbb.
htm
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2. Beskyttelseszoner og Nyborg-fredningsmodel 
på bevaringsværdige bykerner

Store dele af Nyborgs middelalderstruktur er fredet. 
Staten burde lægge Nyborg-modellen ned over alle 
byer, der har bevaringsværdige bykerner, så vi sikrer 
dem for eftertiden og beskytter dem mod hurtig profit 
og arkitekturmæssige modeluner. 

Samtidig skal vi lægge beskyttelseszoner om frede-
de bygninger og historiske bymiljøer. Ved lov skal 
kommunerne forpligtes til at skrive beskyttelsen ind i 
lokalplanerne. Ved ændringer og nybyg skal kommu-
nerne samarbejde med staten.

Det skal være lovpligtigt for kommunerne ”(...) at 
udpege, registrere og vedtage bevarende lokalplaner 
for historiske bykerner, kulturmiljøer og bevarings-
værdige bygninger”, sådan som Landsforeningen for 
Bygnings- og Landskabskultur (By&Land) foreslår.

3. Folkeafstemninger ved grundlæggende ændrin-
ger af historiske bymiljøer

Lokale folkeafstemninger er en god måde at involvere 
borgerne på ved planlagte ændringer af de historiske 
bymiljøer. Folkeafstemningerne behøver ikke foregå 
for alle kommunens borgere. Man kan sagtens lave 
kvartersafstemninger. Man kunne lade SAVE-værdier-
ne afgøre, hvem der skal deltage. SAVE-værdi 1-2 for 
hele kommunen. 3-6 for kvartersafstemninger.

Folkeafstemninger har den fordel, at man bliver nødt 
til at sætte sig ind i tingene for at kunne tage stilling. 
Der kommer en levende debat ud af det, og politikere 
og forvaltning får et mandat efter afstemningen. 

Gennem folkeafstemningsprocessen får alle indsigt i 
bymiljøet, og man lærer af det. Det vil overraske, hvor 
meget folk ved om deres nærmiljøer, hvor meget de 
føler for det, og hvor kede af det de bliver, når der ikke 
bliver taget hensyn til det.

4. Sammenhæng på tværs af lovgivning, så vi sik-
rer fredede vandmøller m.fl.

Der er ikke meget samarbejde i dag mellem forskellige 
ministerier eller mellem stat og kommuner, når det 
drejer sig om bygningsbevaring- og fredning. 

Staten kan fx frede en bygning, hvorefter kommunen 
lader det oprindelige bymiljø, der omgiver den frede-
de bygning, erstatte af bygninger, der intet har at gøre 
med det fredede hus.

Hvorfor skal staten ikke have noget at skulle have sagt, 
når det drejer sig om bevaringsværdige miljøer? Og 
hvorfor skal kommunen ikke tilsvarende have mulig-
hed for at tage stilling ved fredninger? 

Vi skal også blive bedre til at sikre sammenhæng 
mellem lovene. Selvom vandmiljøloven sikrer fredede 
vandmøller vandgennemstrømning, så støder det 
ofte sammen med ønsket om naturgenopretning og 
fiskebestand. Miljø- og kulturministerierne taler ikke 
sammen. 


