
Vis hjælpelinjer til  
placering af billeder 

1.  Højre klik på den aktuelle side og 
vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 
tegnehjælpelinjer på skærmen 

 3. Vælg “OK” 
 
 
 

Fornavn Mellemnavn Efternavn 
Titel/Stillingsbetegnelse 

 
Evt. dato og sted for præsentationen 

Indsæt billede 
1. Klik på billedeindsætningsikonet og 

indsæt et billede 
2. Når billedet er aktivt kan 

Beskæringsværktøjet bruges til at 
panorere og ændre størrelse 

3. Hold Shift-tasten nede når du 
trækker i billedets hjørner for at 

ændre størrelse 

Realdania 

Realdania er en forening som 
støtter projekter i det byggede 
miljø, for at øge livskvaliteten hos 
borgerne. 

Den filantropiske strategi er 
forankret i 5 programmer: 

 

Rum for alle 

Mulighedernes Danmark 

Innovation i byggeriet 

Byer for mennesker 

Den levende bygningsarv 

 

 



Tekst typografier 
Niveau 1= Underoverskrift 

Klik ENTER+TAB-tasten for at få  
Niveau 2 = Almindelig tekst 

Niveau 3-5 = Bullet 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT+TAB 
  

Du kan også bruge  Forøg/
Formindsk listeniveau, placeret 

i topmenuen 

Realdania 

2 



Tekst typografier 
Niveau 1= Underoverskrift 
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Tekst typografier 
Niveau 1= Underoverskrift 

Klik ENTER+TAB-tasten for at få  
Niveau 2 = Almindelig tekst 

Niveau 3-5 = Bullet 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT+TAB 
  

Du kan også bruge  Forøg/
Formindsk listeniveau, placeret 

i topmenuen 

Realdania 
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Egenkapital i 2000:      10.5 mia.kr. 
  

Egenkapital i 2016:              21.3 mia. kr. 
  

Skat:   3.8 mia. kr. 
  

Samlet filantropisk bidrag:   16.7 mia. kr. 
  

Filantropiske projekter:   > 3000 
  

Igangværende projekter:   694 ved årets start 
  

Projektsum:   22.5 mia. kr. 
  

Realdanias andel:   11 mia. kr. 
  



Tekst typografier 
Niveau 1= Underoverskrift 

Klik ENTER+TAB-tasten for at få  
Niveau 2 = Almindelig tekst 

Niveau 3-5 = Bullet 
For at gå tilbage i tekst-niveauer, 

brug SHIFT+TAB 
  

Du kan også bruge  Forøg/
Formindsk listeniveau, placeret 

i topmenuen 

Ændre udsnit af billede 
1. Klik på indsatte billede for  

at aktivere billedeværktøjet 
2. Klik på Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 
 
 

3. Ønsker du at skalere billedet,  
hold SHIFT-knappen nede,  

og træk i billedets hjørner 
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Filantropisk strategi  

  
 
 Klassisk  
 

  
 
 Strategisk  
 

  
 
 Katalytisk  
 

”Man skal ikke give en sulten mand en fisk, 
men hellere lære ham at fiske” 
 

”Man skal ikke nøjes med at lære en sulten 
mand at fiske – man skal forandre hele 
fiskeindustrien” 



Vis hjælpelinjer til  
placering af billeder 

1.  Højre klik på den aktuelle side og 
vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 
tegnehjælpelinjer på skærmen 

 3. Vælg “OK” 
 
 
 

Fornavn Mellemnavn Efternavn 
Titel/Stillingsbetegnelse 

 
Evt. dato og sted for præsentationen 

Indsæt billede 
1. Klik på billedeindsætningsikonet og 

indsæt et billede 
2. Når billedet er aktivt kan 

Beskæringsværktøjet bruges til at 
panorere og ændre størrelse 

3. Hold Shift-tasten nede når du 
trækker i billedets hjørner for at 

ændre størrelse 

Den økonomiske værdi af bygningsarven 

 4.  



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Historiske kulturmiljøer har umiddelbar værdi  
– godt for livskvaliteten 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Bygningsarven har værdi, bl.a. fordi den: 

•  Er vigtig for vores identitet. 
 

•  Er afgørende for vores forståelse af den historiske udvikling. 
 

•  Er en ressource for udvikling – turisme/bosætning/erhverv. 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

•  Fordi økonomi styrer verden J 

•  Uden økonomi kan vi ikke vedligeholde 
bygningsarven. 

Hvorfor skal vi kende bygningsarvens værdi i kroner 
og øre? 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

En undersøgelse ved Incentive 

Lønstrup Troense Ballum Hasseris 

 
•  Vil folk betale ekstra for en bevaringsværdig bolig? 
•  Er man villig til at betale mere for at bo i et område med mange bevaringsværdige bygninger? 
 
•  Hvad betyder bygningsarven for Ribes økonomi? 
•  Hvad betyder bevarende lokalplaner for værdisætning? (Troense, Hasseris, Ballum og Lønstrup) 

 
A) 
 
 
B) 



12 2.1 INTRODUKTION TIL SAVE

SAVE står for Survey of Architectural Values in the 

Environment og er en metode til at kortlægge 

bevaringsværdier i bygninger. 

En bygning SAVE-vurderes på en skala fra 1-9 på fem 

dimensioner: arkitektonisk værdi, kulturhistorisk 

værdi, miljømæssig værdi, originalitetsværdi og 

tilstandsværdi.  

De fem dimensioner opsummeres til én overordnet 

bevaringsværdi, som vi har delt op i tre grupper:  

+  1-3: Høj bevaringsværdi 

+  4-6: Middel bevaringsværdi 

+  7-9: Lav bevaringsværdi. 

I alt er der lidt mere end 350.000 bygninger blevet 

SAVE-vurderet i Danmark. I det følgende ser vi alene 

på boligerne. 

SAVE-vurderinger i Danmark



13 2.1 OVERSIGT OVER DATA

Kortet viser de SAVE-vurderede boliger. Mere 

detaljerede kort er vist i bilaget. 

Boligerne er fordelt jævnt geografisk over 

hele Danmark, og de er fordelt på både byer 

og landområder.  

I Østdanmark er boliger i gennemsnit vurderet 

til at være mere bevaringsværdige.  

 

 

Geografisk fordeling
Bevaringsværdi 

Høj 
 

Lav 



14 2.1 INTRODUKTION TIL DATA

Vi sammenligner værdien af SAVE-vurderede og ikke-SAVE-vurderede 

boliger på baggrund af et datasæt med alle bolighandler i Danmark 

siden 1992.  

Med over en million handler dækker datasættet alle almindelige handler 

med ejerlejligheder og enfamilieshus til privat beboelse.  

For at prisen kan være sammenlignelig og repræsentativ for værdien af 

boligen, har vi udeladt sommerhuse, andelslejligheder mm., ligesom vi 

altid bruger boligens pris pr. kvadratmeter som 

sammenligningsgrundlag. 

Alle handelspriser i analysen er omregnet til 2014-priser ved hjælp af 

regionale prisindeks. Prisindeksene har vi lavet på baggrund af alle 

salgspriserne i datasættet. 

Handel med SAVE-vurderede boliger 

Lidt over halvdelen af de save-vurderede boliger er blevet handlet siden 

1992. 

Boliger, der er bygget efter 1940, er i mindre grad blevet SAVE-vurderet. 

Det skyldes, at de fleste SAVE-vurderinger er fortaget, da man 

udarbejdede kommuneatlas, der vurderer bygninger bygget før 1940.  

 

SAVE-værdi og bolighandler siden 1992
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Årstal bygget 

Andel SAVE-vurderede boliger blandt 
boliger handlet efter 1992 i datasæt 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Bygningsarven betaler sig 

Højere salgspriser for enfamilieshuse med høj bevaringsværdi. 

Højere priser for boliger i områder med over 15% bevaringsværdige bygninger. 

30% 

13% 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Folk betaler ekstra for at bo i bygningsarv 
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Enfamilieshuse i hele Danmark 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Kulturmiljøer er attraktive at bo i  
– og det smitter af på boligpriserne 

[CELLEOMRÅ
DE]	  

[CELLEOMRÅ
DE]	  

[CELLEOMRÅ
DE]	  

[CELLEOMRÅ
DE]	  

0-5% 5-10% 10-15% >15% 

Jo flere bevaringsværdige 
bygninger i området, jo 
højere er salgsprisen på 
almindelige boliger. 

Andel af bygningerne i et område, der har høj bevaringsværdi  

Værdi for naboerne 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

•  Efter Hjørring Kommunes skærpende 
revidering af Lønstrups bevarende lokalplan i 
2004 er den gennemsnitlige salgspris i 
området steget væsentligt. 

Lønstrup - konkrete tiltag kan give større værdi 
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Bolighandler 

Gennemsnit efter tiltag 
Gennemsnit før tiltag 

Resten af Lønstrup 

+89% 

+9
% 



19 TROENSE – BEVARENDE LOKALPLAN

Vi har sammenlignet udvikling i Troense før og efter 

tiltaget med udviklingen i den nærliggende by Eskær.  

Hvor huspriserne før tiltaget i gennemsnit lå 14% over 

Eskær, er de efter tiltaget 93% højere.  

 

Effekt
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Gennemsnit andre 
hushandler i Troense Gennemsnit 

tiltag 

+93% 

+14% 

Note. 137 prikker for Eskær er ikke vist.  



20 3.1 BYGNINGSARV TILTRÆKKER TURISTER

Bevaringsværdige bygninger tiltrækker turister
2/3 af overnatninger i Ribe skyldes bygningsarv

Figuren viser turistovernatninger og bevaringsværdien af bygningerne 
for hver af de gl. kommuner i Sønderjylland, vi har data for. Den 
stiplede linje viser, hvor mange af turistovernatningerne der i 
gennemsnit skyldes bevaringsværdige bygninger  



21 3.1 TURISTER GIVER ØGET OMSÆTNING I RIBE

Hver turist i Ribe bruger 389 kr. i døgnet 92 mio. kr. omsætning årligt pga. bygningsarv

Kilde: Incentive på baggrund af VisitDanmark. 
Note. *Sønderjylland er Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. 

Kilde:  1Incentive på baggrund af Danmarks Statistik. 
 2Fra foregående slide. 
 3Beregnet ud fra det gennemsnitlige forhold ml. omsætning fra 
 endagsturister og overnattende gæster i Sønderjylland. Tal er baseret på 
 ‘Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland’ VisitDanmark 2012  

573 

389 367 

302 

Region 
Syddanmark 

Ribe Kystturister i 
Region 

Syddanmark 

Sønderjylland* 

Omsætning i Ribe sammenlignet 
med officielle kilder for området. Kr. 
pr. døgn. 
 

162.000 

108.000 

42 mio. kr. 

50 mio. kr. 

92 mio. kr. 

* 2/3 2 

* 389 kr. pr. turist 

* 1,23 

+ 42 mio. kr. 

Kommercielle overnatninger 
i Ribe kommune årligt1 

Overnatninger i Ribe 
kommune pga. bygningsarv  

Årlig omsætning fra 
overnattende gæster 
 

Årlig omsætning fra  
en-dagsturister  

Samlet omsætning pga. 
bygningsarv 



22 

3 

16 

18 

27 

29 

43 

Forlystelser mm 

Restaurant 

Overnatning 

Transport og rejseservice 

Andre brancher 

Detailhandel 

3.1 ØGET OMSÆTNING SKABER JOB I RIBE

92 mio. kr. ekstra omsætning pga. bygningsarv
136 job på grund af øget omsætning fra 
turister

Kilde: Incentive på baggrund af ‘Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland’ 
VisitDanmark 2012  
Note. Baseret på gennemsnit af Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg. 
 

136 

136 jobs fordelt på brancher 

92 
mio. kr. 

Resultat fra foregående side 

Baseret på gennemsnitlig omsætning per ansat i de forskellige 
erhverv i Sønderjylland, dvs. at 92 mio. kr. i ekstra omsætning giver 
anledning til 136 flere ansatte 



23 3.1 FLERE JOB GIVER ØGEDE INDTÆGTER FOR KOMMUNEN

Effekt på kommunalt budget pr. job: 130.000 kr.1 Direkte effekt på kommunens indtægter: 14 mio. kr.

Kilde:  2Interview med udvalgte arbejdspladser inden for 
turist  branchen i Ribe samt pendlingsstatistik. 

 3Kommunens indtægter fra selskabsskat kommer fra 
 virksomheder, der har hovedkontor i kommunen. 

14 
mio. kr. 

Kilde:  Spørgsmål 23 til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, Beskæftigelsesministeriet 2013. 
Note.  1Effekt på gennemsnitligt kommunalt budget af en arbejdsløs kommer i arbejde 

 (gennemsnit af dagpengemodtager og kontakthjælpsmodtager). Indeholder sparede 
 omkostninger til arbejdsløse og ekstra skatteindtægter fra en person i arbejde. 
 Effekter på statens bloktilskud til kommunen er ikke med. 

 
 

Hertil kommer 
øgede indtægter 
fra selskabskat3 

Forudsætter at det 
er arbejdsløse, der 

kommer i job 

109 

136 

* 80%  -  andel der er 
bosat  

  i Esbjerg kommune 

Job, der skyldes turister, der 
kommer pga. bygningsarv 

Job i Esbjerg 
kommune 

* 130.000 kr. pr. job 

Samlet effekt for en 
gennemsnitlig 

kommune 

Job i alt 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

•  2/3 af overnatninger i Ribe skyldes 
bygningsarv.  

•  Ribes årlige turismerelaterede omsætning 
øges med 92 mio. kr. pga. bygningsarven.  

•  Bygningsarven skaber grobund for 136 
ekstra arbejdspladser lokalt. 

•  Bygningsarven giver 14 mio. kr. ekstra i 
kommunale indtægter. 

I Ribe tiltrækker bygningsarv turister og skaber 
lokal vækst 

3 

16 

18 

27 

29 

43 

Forlystelser mm 

Restaurant 

Overnatning 

Transport og rejseservice 

Andre brancher 

Detailhandel 

136 job på grund af øget omsætning fra turister 

136 

136 jobs fordelt på brancher 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Satsning på kulturmiljøer betaler sig 

 Men det kræver en stor indsats  

•  Vær bevidst om kulturmiljøerne lokalt: skab jer et systematiseret overblik ved at kortlægge 
bygningskulturelle potentialer og stærke borgergrupper eller ildsjælemiljøer. 

•  I dag har stort set alle landets kommuner udpeget kulturmiljøer i kommuneplanen. 

•  Men kun halvdelen af kommuneplanerne i Danmark har mere specifikke retningslinjer for, hvilke 
kvaliteter der gør et område særligt interessant – og hvad forvaltningen derfor skal tage hensyn til. 

•  Og meget få kommuner har lavet forretnings- og udviklingsstrategier for deres kulturmiljøer. 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Prioriter indsatsen 

•  Lav udviklingsstrategier for jeres kulturmiljøer og bygningsarv – og fokuser på de steder hvor 
det er økonomisk bæredygtigt at skabe udvikling.  
 

•  På den måde kan bygningsarven være med til at skabe identitet og kvalitet i det byggede miljø. 
 

•  Og aktivitet, omsætning og økonomisk værdi for borgere og kommunen. 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Undersøgelsen og publikationen kan ses på 
Realdanias hjemmeside. 

www.realdania.dk/vores_fælles_skatkammer  
 
www.realdania.dk/værdien_af_bygningsarven   
 



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Christiansfeld 
Verdensarv  



Tekst starter uden punktopstilling 
For at få punktopstilling på teksten, 

brug Forøg listeniveau 
 
 

For at få venstrestillet tekst  
uden punktopstilling,  

brug Formindsk listeniveau 
 
 
 

Underoverskrift (niveau 1) 
markeres med Fed 

Nyborg slot 
 
Kommunal udviklingsstrategi med afsæt i kulturarven      Rigets hovedstrøg 
Kulturarvsmasterplan – Danmarks riges hjerte             
 
Kongens Fadebur – lokal fødevaresammenslutning 
 
Kulturinstitution som driver 



Bygningsarven er byens umami  


