
 

 

 

Den 08. august 2016. 

      

Forslag til justering af bestemmelserne om selvstændige landskabs-

arkitektoniske værker i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger 

og bymiljøer (bygningsfredningsloven) 

 

Som opfølgning af rapport om bygningsbevaring fra 2009 blev der ved ændringen af 

bygningsfredningsloven i 2010 indarbejdet en mulighed for at frede selvstændige landskabsarkitektoniske 

værker. Disse værker blev nævnt i lovens § 3, stk. 1 og 2 samt i § 32, stk. 1 og 2. 

Derimod blev der intet anført om selvstændige landskabsarkitektoniske værker i fx lovens kapitler 3-8 og 

10-11. På den baggrund kunne man frygte, at det alligevel ikke var muligt at gennemføre en fredning af 

disse værker, da det ikke fremgår af loven, hvad procedure m.m., der er for sådanne fredninger. 

Heldigvis har praksis vist, at selvstændige landskabsarkitektoniske værker fredes efter samme procedure, 

som bygninger fredes. Dette er videre præciseret i Kulturstyrelsens rapport fra 2013 om selvstændige 

landskabsarkitektoniske værker, hvor det under afsnit 3.1.1. Ændring af bygningsfredningsloven 2010 (lov 

nr. 474 af 7. maj 2010), side 9 fremgår: 

”Lovændringen pr. 1. juni 2010 

I overensstemmelse hermed betyder lovændringen, at selvstændige landskabsarkitektoniske 

værker kan fredes efter bygningsfredningsloven, hvis værkerne er af væsentlig arkitektonisk eller 

kulturhistorisk værdi og er over 50 år gamle, eller – hvis de er yngre end 50 år - at fredning er begrundet 

i værkernes fremragende værdi eller i andre særlige omstændigheder. 

Fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker sker efter samme procedure som den, der 

anvendes ved fredning af bygninger, herunder forelæggelse for Det Særlige Bygningssyn, offentlig 

bekendtgørelse m.v.” (Landsforeningens  fremhævelse) 

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur skal imidlertid foreslå, at omtalen af selvstændige 

landskabsarkitektoniske værker i bygningsfredningsloven justeres, så det også her tydeligt fremgår, at 

proceduren for fredning af selvstændige landskabsarkitektoniske værker er den samme som for bygninger.  

 



 

 

Ved ændring af bygningsfredningsloven i 1979 blev det muligt at medtage fredede bygningers omgivelser i 

en fredning. Dette sket meget enkelt ved at indarbejde muligheden i § 2 og § 3.  

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur vil derfor foreslå, at muligheden for fredning af selv-

stændige landskabsarkitektoniske værker på tilsvarende måde indarbejdes i bygningsfredningsloven ved 

blot at omtale værkerne i § 2 (nyt) og i § 3, stk. 1 (som i dag). Og at den nuværende omtale af selvstændige 

landskabsarkitektoniske værker i § 3, stk. 2 og § 32, stk. 1 og 2, udgår. 

En ny § 2 kunne være: 

”§ 2. Hvad der i denne lov bestemmes om bygninger, gælder også bygningsværker, bygningsdele og 

lignende samt de i § 3, stk. 1 nævnte selvstændige landskabsarkitektoniske værker og de i § 3, stk. 2, 

nævnte bygningsomgivelser.” (Landsforeningens red. fremhævelse) 

Som en ’sidegevinst’ til en sådan justering vil det – på lige fod med bygninger - være muligt at udpege et 

selvstændigt landskabsarkitektonisk værk som bevaringsværdigt, jf. kapital 5 i bygningsfedningsloven.   

 

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur uddyber gerne ovenstående, såfremt der er ønske 

herom.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen Margrethe Olsen 

Formand 


