
Hvorfor  
forstår  

politikerne  
os  

ikke? 



Hvad trigger en 
kommunalpolitiker? 



5 nøgleord 

Udvikling 
Nye, ressourcestærke borgere 
Erhvervsudvikling 
Flere turister 
Flere penge i kommunekassen 



Kulturarv er en værdifuld ressource for 
kommunernes udvikling: 

Kulturarvsstyrelsen og Realdania, 2005 

 
Kulturarven skaber lokal udvikling: 
 
71% af borgerne og 68% af 
virksomhederne mener, at kulturarven 
kan støtte den lokale udvikling.  
72% mener, at kulturarv skaber lokalt 
engagement. 
 

 
Kulturarven tiltrækker borgere: 
 
• 82% af danskerne ønsker en bolig 

med kulturarvsværdier - og de er 
indstillet på at betale en højere 
husleje for disse værdier.  

• 46% mener, at kulturarven har stor 
betydning, når de skal vælge et sted 
at bo. 

• ”Et lille flertal ønskede at bo i nyere 
byggeri, men flere efterspørger ældre 
byggeri, med henvisning til at der er 
mere sjæl. Kun få havde ønske om 
selv at bygge nyt hus. ” 

 
             Faaborg-Midtfyn Kommune 2014, COWI Consult A/S 

 
 



Erhverv og turisme 
Kulturarven understøtter 
erhvervsudvikling: 
 
• -55% af virksomhederne mener, 

at kulturarv er med til at skabe et 
godt miljø omkring 
virksomheden.  

• 53% af virksomhederne ønsker en 
bygning, der har 
kulturarvsværdier - og vil gerne 
betale mere i husleje for at opnå 
det.  

• 28% af virksomhederne angiver, 
at kulturarven har betydning for, 
hvor de placerer deres 
virksomhed 

Kulturarven tiltrækker  
turister: 
 
• 92% af borgerne og 83% af 

virksomhederne mener, at 
kulturarven tiltrækker turister.  

• 83% af danskerne mener, at 
kulturarven har stor betydning, 
når de skal vælge mål for ture, 
ferier og udflugter.  

• 82% af danskerne vil tage 
weekendophold i områder, der er 
rige på kulturarv selv om det gør 
besøget dyrere 



Flere penge i kommunekassen 

Værdien af kommunens 
byggede kulturarv bliver 
større, jo højere 
kommunens 
bevaringsværdige 
ejendomme vurderes. Det 
betyder flere penge i 
kommunekassen, først og 
fremmest gennem øget 
bosætning. 



Fakta 

Valget finder sted den 21. 
november 2017; 
Der vil være ca. 10.000 
kandidater til de 2444 
pladser i 98 
kommunalbestyrelser; 

Ifølge 
bygningsfredningslovens § 
17 er en bygning 
bevaringsværdig, når den er 
optaget i kommuneplanen 
eller i en bevarende 
lokalplan. Ansvaret for 
udarbejdelse og vedtagelse 
af kommune- og lokalplaner 
ligger hos medlemmerne af 
kommunalbestyrelserne. 



Find gode, lokale eksempler på 
bygninger, der har høj og lav 

bevaringsværdi. 



Fortæl om gode erfaringer 
• Byen mangler liv og 

forretninger lukker på 
hovedgaden. 

• I Ribe har man italesæt 
værdien af de 
bevaringsværdige 
bygninger og 
kulturmiljøer. Bevarende 
lokalplaner har skabt 
mere udvikling, tilflyttere, 
turister og omsætning i 
de lokale butikker.  

• I Ballum har man 
istandsat og skabt helt 
nye, stærke fællesskaber 
mellem beboerne. 



Løsninger fremfor problemer 

Problem:  
• Vi mangler tilflyttere i 

landsbyen.  

Løsning: 
• Hvis der bliver ryddet 

op og langt vægt på at 
vedligeholde de 
bevaringsværdige 
bygninger, bliver her 
mere attraktivt. 

• Foreslå bevarende 
lokalplaner, hvor det er 
fornuftigt. 
 



Vi vil gerne deltage 

• Kommunen mangler 
ressourcer til at 
gennemføre en 
omfattende SAVE-
registrering af de 
bevaringsværdige 
bygninger i kommunen. 

• Det vil vores forening 
gerne hjælpe til med. I 
Vordingborg Kommune 
fungerer en sådan 
ordning fint. 



Tjekliste 
 Undersøg de lokale 

kandidaters cv; uddannelse, 
arbejde, fritid og find ud af, 
om de har udtalt sig om 
kulturarven.  

 Find et eller flere lokale 
eksempler på bygninger, hvor 
en bevaringsindsats kan øge 
værdien for både bygningen 
og lokalsamfundet. 

 Send brev, evt. via e-mail, til 
alle kandidaterne med 
udgangspunkt i en konkret sag 
foreningen ønsker løsning på. 
 
 

 Mød op til arrangementer for 
at markere foreningens 
synspunkter, stille spørgsmål 
og kom i dialog med de 
deltagende kandidater. 

 Skriv direkte på kandidaternes 
facebook-profiler med 
spørgsmål og kommentarer. 

 Skriv i de lokale aviser og 
husstandsomdelte 
annonceblade, hvor I stiller 
direkte spørgsmål til 
navngivne kandidater. 
 



Husk 

 Vær lokal 
 

 Vær positiv; stay cool! 
 

 Italesæt løsninger og ikke problemer 
 

 Tilbyd foreningens aktive deltagelse 

 



Tak for Jeres 
opmærksomhed 

Adelgade, Præstø 
Kulturarvs-screening 2015 
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