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København, den 17. april 2017
Kulturudvalget
Christiansborg
1240 København K

Bemærkninger til ændring af lov bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. L148.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er af den opfattelse, at lovforslaget tager sigte
på den museale kulturarv i form af bygningernes indhold frem for de fredede bygninger, som
loven i realiteten drejer sig om.
En væsentlig årsag til at lovforslaget fremsættes tager, som det anføres i indledningen til
bemærkningerne, udgangspunkt i søfartshistorien og især de bevarede skibe fra 800-1000-tallet.
Ønskes dette synspunkt forfulgt, kan skibene flyttes til en anden bygning og den nuværende
museumsbygning kan bevares.
Det Særlige Bygningssyn har afvist en ophævelse af fredningen, men samtidig lagt op til en dialog
om renovering af bygningen der kan sikre såvel bygning som de udstillede genstande. Dette har
museumsledelsen taget positivt imod.
Der er således ingen grund til at ændre loven på nuværende tidspunkt.
En anden årsag til at lovforslaget fremsættes er, at man ønsker videre beføjelser til
kulturministeren. Disse beføjelser har ministeren, i det væsentlige, allerede med den gældende
lov, hvis Ministeren ønsker at bruge dem.
En tredje årsag til lovforsalget er ønsket om at flere end arkitektfaglige medlemmer bliver
inddraget i medlemskredsen af Det Særlige Bygningssyn.
Medlemmerne af Det særlige Bygningssyn repræsenterer et bredt udsnit af interesser og
fagligheder.
Det skal i den sammenhæng bemærkes at Ministeren fastsætter rammerne for Styrelsens
administration og Ministeren udpeger medlemmerne af Det Særlige Bygningssyn.
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Det skal i den sammenhæng også bemærkes at loven tager udgangspunkt i de arkitektoniske og
kulturhistoriske forhold, hvilket arkitekter er uddannet til at tage vare på.
Endnu en grund til, at det ikke er nødvendigt at foretage ændring af loven
Endeligt er det Landsforeningens opfattelse at et lovforslag ikke bør tage udgangspunkt i
enkeltsager, men at ændringer kun bør ske når der ønskes foretaget generelle,
helhedsorienterede ændringer.
Landsforeningen er derfor af den opfattelse, at lovforslaget bør afvises og eventuelle ændringer af
bygningsfredningsloven bør udsættes, til det udspil der kan forventes fra Kulturministeren
foreligger, hvorefter alle synspunkter kan behandles som en helhed.

Med venlig hilsen

Karen Margrethe Olsen
Landsformand

