København den 21. august 2017

Til
kum@kum.dk; tad@kum.dk
Att. Tawa Adetunji
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskulturs bemærkninger til forslag til lov om
ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.
Bemærkningerne tager udgangspunkt i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, som ændret ved § 26 i lov nr. 628
af 8. juni 2016 og § 1 i lov nr. 677 af 8. juni 2017.
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur mener, at hele lovkomplekset bør
gennemgås i forbindelse med en omfattende revision.
Landsforeningen finder derfor at lovforslaget ikke bør fremsættes i sin nuværende form.
Landsforeningen er, som udgangspunkt, positiv overfor differentieret fredning, men princippet
bør være, at det kommer til at gælde for fremtidige fredninger og altså ikke får retroaktiv
virkning.
Såfremt udpegning af §7a bygninger fastholdes, bør styrelsen i samarbejde med ejerne
forsøge at genoprette de tabte fredningsværdier med henblik på at undgå en §7a udpegning.
Vi mener, at lovteksten er upræcis, særligt for så vidt angår forslaget til nyt stk. 6 i paragraf
10. Det er vanskeligt at overskue konsekvenserne af lovforslaget og dets udmøntning.
Landsforeningen finder det uforsvarligt at overlade til ejerne at afgøre om de foretager
uoprettelig skade på bygningernes hovedstruktur og dermed fredningsværdierne. Sådanne
vurderinger kræver kyndig, faglig vejledning af fredningsmyndigheder.
På baggrund af disse bemærkninger er det Landsforeningens opfattelse at lovforslaget skal
stilles i bero og at relevante parter bør samles for, i fællesskab, at belyse problemerne i den
gældende fredningslovgivning og komme med forslag til ændringer og forbedringer.
Landsforeningen har bemærket at lovforslaget ikke tager stilling til de økonomiske forhold. For
os er det væsentligt at en evt. effektiviseringsgevinst kommer de fredede bygninger til gode.
Landsforeningen henviser i øvrigt til det vort fremsendte notat af 22. marts 2017.
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