
 

 

 
 
 
Til parterne i aftalen om ændring af Planloven 

København 28.6 2016 
 
 
 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur ønske med denne henvendelse at gøre opmærksom på 
nogle forhold, som er af stor betydning i forbindelse med de kommende ændringer af Planloven. 

Det drejer sig om de bevaringsværdige bygningers stilling i kommuneplanlægningen. 

Landsforeningen skal opfordrer til, at de statslige interesser vedr. kulturmiljø fra 2013 - herunder at 
kommuneplanerne skal indeholde en oversigt over bevaringsværdige bygninger - videreføres i den 
kommende oversigt over statslige interesser. 

I oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen i 2013 fremgår (pkt. 8.3.3), at 
”kommuneplanen skal indeholde en oversigt over bevaringsværdige bygninger”.  

Disse bygninger vil således være omfattet af bygningsfredningslovens beskyttelse bl.a. i form af en særlig 
offentlighedsprocedure i forbindelse med ønsker om nedrivning af en bevaringsværdig bygning. 

Af aftalen fremgår, at der med inddragelse af aftaleparterne skal udarbejdes en ny oversigt over statslige 
interesser til brug for kommuneplanlægningen. Her nævnes i aftale interesser vedrørende kulturarv. 

I kommuneplanerne fra 2013 er der for over 3/4 vedkommende udpeget en lang række bevaringsværdige 
bygninger. Kommunerne har således allerede udført et stort arbejde på dette område. For mange 
kommuners vedkommende omfatter denne udpegning dog ikke hele kommunen, men kun en del af 
kommunen – f.eks. et enkelt større bysamfund. Herudover tilbagestår lidt under 1/4 af kommunerne, som 
endnu ikke har udpeget disse bygninger.  

Bevaringsværdige bygninger, som er opført efter 1940 er kun i meget ringe omfang medtaget i 
kommuneplanerne. Landsforeningen vil opfordre til at alle bygninger, der er ældre end 50 år screenes med 
henblik på afdækning af bevaringsværdier, parallelt med bygningsfredningslovens bestemmelser. 

Der forestår således et fortsat vigtigt arbejde med optagelse af bevaringsværdige bygninger i den næste 
generation af kommuneplaner. 

De bevaringsværdige bygninger og det bevaringsværdige miljø de indgår i har ikke alene historisk interesse; 
de er også med til at skabe et godt bymiljø for beboerne og grundlag for turisme. En velbevaret gammel 
bykerne er også af betydning for et attraktivt forretnings- og erhvervsmiljø. Læs mere herom i Realdanias 
rapporter ”Vort fælle skatkammer” og ”Værdiskabende udvikling af kulturmiljøer”. 

Landsforeningen står gerne til rådighed for en drøftelse af disse spørgsmål. 



 

 

Nærværende brev er sendt til Erhvervs- og Vækstminister Troels Lund Poulsen og Folketingsmedlemmerne 
Morten Bødskov, Nicolai Wammen,og  Simon Kollerup, Socialdemokraterne, Pia Adelsteen og Hans Skibby, 
Dansk Folkeparti og Mette Abildgaard og Brian Mikkelsen, Det Konservative Folkeparti. 

 

Med venlig hilsen 
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