
 

 

Præstø, 29. maj 2017 
Kære Kulturordfører. 
 
Kære Britt Bager, Mogens Jensen, Naser Khader, Jacob Mark, Leif Mikkelsen, Rasmus Nordquist, 
Zenia Stampe, Søren Søndergaard og Alex Ahrendtsen. 
 
Byfornyelsesmidlerne beskæres voldsomt af regeringen og Folketinget, til fordel for 
jobpræmieordningen og bandepakke III.  
 
Byfornyelsesmidlerne er af stor betydning for mange kommuner, hvor midlerne bl.a. bidrager til 
istandsættelse af klimaskærmen på fredede og bevaringsværdige bygninger. I særdeleshed er 
midlerne af stor betydning i byer og områder med faldende befolkningstal, hvor priserne på 
ejendommene ikke stiger og, hvor butikker står tomme. Jørn Pedersen, formand for KL’s Teknik- 
og Miljøudvalg er også stærkt kritisk over for nedskæringerne.  
 
En støtte fra byfornyelsesmidlerne er den eneste hjælp til vedligeholdelse af bevaringsværdige 
ejendomme. Disse bygninger har en stor historisk og visuel betydning for lokalsamfundet, men 
også for turister og mulige tilflyttere til områderne.  
 
Det er således i fællesskabets interesse, at de bevaringsværdige bygninger vedligeholdes og 
fastholder deres bevaringsværdier. Når en ejer står med valget imellem f.eks. en billig utilpasset 
tagbelægning og et kvalitetsprodukt, som kan være med til at højne bevaringsværdien af 
ejendommen, er det vigtigt, at det offentlige bidrager med en del af de ekstraudgifter som er 
forbundet med at vedligeholde en bevaringsværdig ejendom. Til glæde for fællesskabet og os alle 
sammen 
 
Byfornyelsesmidlerne er i dag delt op i flere redskaber: Områdefornyelse, bygningsfornyelse og 
pulje til landsbyfornyelse.  
 
Puljerne kan bruges til istandsættelse og nedrivning. Mange kommuner prioriterer heldigvis at 
istandsætte i stedet for nedrivning af bevaringsværdige bygninger. Det er derfor meget vigtige 
redskaber i kommunernes ”kamp” for at forskønne bygninger og byrum. Tal fra Udlændinge-, 
Integrations og Boligministeriet viser tydeligt at byfornyelsesmidler også motivere til private 
investeringer. Når stat og kommune investerer 1 kr. i områdefornyelse, investerer private 
bygherrer i gennemsnit 3,5 kr. Der startes en god cirkel til glæde for både landsbyer og købstæder 
med midlerne til byfornyelse. 
 
På nedenstående link, kan du tydelig se at byfornyelsesmidlerne beskæres voldsomt til fordel for 
jobpræmieordningen og til fordel for bandepakke III. 
 
Som jeg læser tallene er beskæringerne følgende til fordel for jobpræmieordningen. I 2017: 207 
mio. kr.. I 2018: 98 mio. kr. I 2019: 77 mio. kr.   
 



 

 

Til fordel for bandepakken beskæres byfornyelsesmidler med: 2017: 51 mio. kr., 2018: 20 mio. kr., 
2019: 83 mio. kr., 2020: 74 mio. kr., 2021: 64 mio. kr., 2022: 63 mio. kr., 2023: 39 mio. kr., 2024. 27 
mio. kr.  
 
Der er, som sagt, således tale om voldsomme besparelser. 
 
Som nævnt kan disse midler bruges med succes til istandsættelse af klimaskærm af 
bevaringsværdige bygninger, til fordel for øgede turister, øget omsætning i butikkerne, flere 
overnatninger og generelt stigende huspriser (Realdania: Vores fælles skatkammer bygningsarven 
er penge værd).   
 
Det er klart, at med så voldsomme beskæringer vil kommunerne være nødsaget til at koncentrere 
de få resterende byfornyelsesmidler til nedrivning.   
 
https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-bandepakke-iii/ 
 
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l133/spm/1/svar/1386096/1727681.pdf 
 
http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l133/spm/1/index.htm#endeligt 
 
Landsforeningen stiller sig gerne til rådighed med yderligere oplysninger og forslag til, hvordan de 
bevaringsværdige ejendomme kan støttes. Gerne et møde i Borgergade 111, 1300 København K, 
(tidl.: Søetatens Pigeskole) hvor vi har et lille kontor.  
 
Venlig hilsen  
 
 

 
Karen Margrethe Olsen 
Formand 
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