
By og Land Danmark -
-  Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur

By og Land Danmark er drevet af frivillige kræfter, der arbejder for 
at bevare og udvikle bygninger, haver, landskaber og bymiljøer i 
Danmark – for at værne om det værdifulde der eksisterer, og for at 
nyt integreres med omtanke og kvalitet.

Vi er fællesorganisation for knap 90 lokalforeninger, dækkende 
hele landet. Foreningen er oprettet i 1966, kan foreslå bygnings-
fredningssager direkte for Det Særlige Bygningssyn, udgiver bladet 
By & Land, og afholder årligt en række møder, udflugter og arran-
gementer for alle, der interesserer sig for bygnings- og landskabs-
kultur.

INDENRIGS- OG  
BOLIGUDVALGET



Forslag til ændring i planloven med indsættelse af et nyt kapitel:

Bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

§§: For at sikre de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer 
skal kommunerne

Stk. 1  foranstalte, og regelmæssigt opdatere, en registrering af 
kommunens bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Stk. 2  tilvejebringe rammer for indholdet af lokalplaner, der sik-
rer en beskyttelse af de registrerede, bevaringsværdige bygninger 
enten i form af bevarende lokalplaner eller tema-lokalplaner.

Stk. 3 med historiske bykerner, i kommuneplanen udpege og 
afgrænse de bevaringsværdige, historiske bykerner og fastlægge 
retningslinjer for lokalplanlægningen til beskyttelse af disse kultur-
miljøer.

FORSLAGET
I Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (By og Land Dan-
mark) er vi af den opfattelse, at bebyggede miljøer skal planlægges og 
forvaltes så de tilgodeser fællesskabet og ikke kun den enkelte ejers 
behov eller investors krav om profit. 

Når der bygges nyt, eller ændres på eksisterende bygninger, skal ud-
gangspunktet altid være at der bygges for hele gaden og for det sam-
lede miljø. Det fysiske resultat kan og skal ikke alene måles i kroner og 
øre. Kulturarven skal ikke altid sælges til højest tænkelige bud.

Siden kommunalreformen i 2007, altså i 15 år, har kommunerne haft 
ansvaret for kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger. Dette ansvar 
er desværre ikke i tilstrækkeligt omfang, blevet taget seriøst. Lovgiv-
ningsinstrumenter har været til rådighed, men vi har set at den politiske 
vilje ikke har været til stede til at bruge disse instrumenter og dermed 
sikre vores fælles miljø og kulturarv. 

Der er brug for politisk vilje i såvel kommunerne som i staten. Gang på 
gang ser vi, at investorer tilgodeses på bekostning af kvaliteten i det 
fælles byrum; at dispensationer gives til ødelæggelse af bevaringsvær-
dier, og at de statslige støttemidler beskæres.

Vi kan konstatere, at hensigtserklæringer er for lidt, hvis vi skal sikre 
vores bymiljøer og historiske huse. Der er brug for, at kommunerne 
forpligtes til og støttes i, at iværksætte konkrete handlinger der sikrer, 
at de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer prioriteres.

Kulturmiljø- og bygningsbevaring skal opprioriteres og være en kerne-
opgave på linje med andre lovpligtige opgaver som f.eks. skole-, ældre- 
vej- og socialområdet.

Det er foreningens anbefaling, at planloven blive justeret til at varetage 
opgaven for den fysiske kulturarv. Landsforeningen for Bygnings- og 
Landskabskultur stiller følgende forslag:

BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUREN HAR BRUG FOR OPBAKNING


