
 

 

Præstø 25. januar 2022 
 

 
 
Kære Kulturordfører 

  
Jeg tillader mig at skrive til dig i forlængelse af, at Dansk Folkeparti har fremsat et forslag til 
folketingsbeslutning om de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer rundt om i landets kommuner.  

 
Landsforeningen for Bygnings-og Landskabskultur (By og Land Danmark) har i mange år argumenteret for 

nødvendigheden af en meget mere målrettet indsats for netop de bevaringsværdige bygninger og 
kulturmiljøer. By og Land Danmark er landets største og eneste, folkelige forening med medlemmer i 60 
bevaringsforeninger, fordelt over hele landet. Hertil kommer personlige medlemmer og en lang række 

grundejerforeninger m.m.   
 
Bemærkningerne til lovforslaget opridser fakta og argumenterer med tydelighed for nødvendigheden af 

mere politisk fokus på vores fælles bygningsarv. Henvisningen til klimapåvirkningen af nybyggeri kontra 
nænsom renovering og klimasikring af eksisterende bygninger, er naturligvis med til at understrege 

vigtigheden af, at vi passer langt bedre på de bevaringsværdige bygninger. 
 
Jeg er også ganske enig i, at den gældende planlovs bestemmelser vedr. de bevaringsværdige bygninger 

ikke er stærke nok til at sikre bygningerne og kulturmiljøerne. Planloven bør derfor revideres med krav om, 
og pligt til, at landets kommuner registrerer de bevaringsværdige bygninger og udarbejder bevarende 
lokalplaner, der sikrer en reel beskyttelse mod nedrivning og, ikke mindst, mod utilpassede og forkerte 

renoveringer og om- og tilbygninger, der ødelægger bygningernes bevaringsværdier. 
 

Forslaget om økonomisk støtte til renovering, med en ordning som den der gælder for fredede bygninger, 
vil være en stor og nødvendig håndsrækning til ejerne af de bevaringsværdige bygninger.  
 

Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal kortlægge værdien af og muligheden for bevarelse 
af de bevaringsværdige og fredede bygninger, er et meget velkomment initiativ. Landsforeningen, der i 

henhold til lov om bygningsfredning indstiller forslag til bygnings- og landskabsfredning, deltager meget 
gerne i en sådan arbejdsgruppe. 
 

Jeg håber, at du som kulturordfører kan støtte forslaget til folketingsbeslutning. 
 
Jeg er naturligvis til rådighed med yderlige oplysninger og information. 

 
Med venlig hilsen 
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