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1. INDLEDNING 

 
Denne håndbog er en introduktion til medlemmerne af Det Særlige Bygningssyn til 
bygningssynets virksomhed, med udgangspunkt i bygningsfredningsloven, be-
kendtgørelsen om Det Særlige Bygningssyn og bygningssynets praksis. 
 
 

2. LOVGRUNDLAG 

 
Det Særlige Bygningssyn er et sagkyndigt organ, nedsat med hjemmel i bygnings-
fredningsloven.  
 
De nærmere regler om bygningssynets virksomhed findes i en bekendtgørelse om 
Det Særlige Bygningssyn. 
 
Loven og bekendtgørelsen er optaget som bilag til denne håndbog.  
 

 

3. BYGNINGSSYNETS OPGAVER 

 
Bygningssynets opgaver er fastsat i bygningsfredningsloven og afspejler bygnings-
synets karakter af sagkyndigt organ: 
 

a. Fredninger og ændring af en frednings omfang 

 
Det Særlige Bygningssyn skal efter bygningsfredningsloven have forelagt alle for-
slag om fredninger og om ændringer af en frednings omfang til udtalelse. En byg-
ning kan kun fredes, og omfanget af en fredning kan kun ændres, hvis Bygningssy-
net indstiller dette (bygningsfredningsloven § 23, stk. 1).  
 
Slots- og Kulturstyrelsen modtager således løbende fredningsforslag, og styrelsen 
vurderer i hvert enkelt tilfælde, om forslagene skal forelægges Bygningssynet. 
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur har en ret til at få forelagt fred-
ningsforslag for Det Særlige Bygningssyn (bygningsfredningslovens § 24, stk. 4). 
 

b. Nedrivning af en fredet bygning 

 

Bygningssynet skal have forelagt alle ansøgninger om nedrivning af en fredet byg-
ning til udtalelse, og der kan ikke gives tilladelse til nedrivning mod Det Særlige 
Bygningssyns indstilling (bygningsfredningslovens § 23, stk. 2).  
 
Bygningssynet har besluttet, at ansøgninger om nedrivning af fredede bygninger 
ikke forelægges for Bygningssynet som egentlige sager, når Slots- og Kulturstyrel-
sen ikke er indstillet på at give tilladelse til nedrivning. I stedet orienteres byg-
ningssynet om sådanne sager under punktet ”Meddelelser”.  
 



 

3

Ved orienteringen har Bygningssynet mulighed for at foreslå, at ansøgningen fore-
lægges som egentligt dagsordenpunkt på et efterfølgende møde. 
 

c. Ophævelse af en fredning 

 
Det Særlige Bygningssyn skal også udtale sig om ophævelse af fredninger (§ 23, 
stk. 3). 
 
Bygningssynet har besluttet, at ansøgninger om ophævelse af fredning ikke fore-
lægges for Bygningssynet som egentlige sager, når Slots- og Kulturstyrelsen ikke 
er indstillet på at give tilladelse til ophævelse. I stedet orienteres bygningssynet om 
sådanne sager under punktet ”Meddelelser”.  
 
Ved orienteringen har Bygningssynet mulighed for at foreslå, at ansøgningen fore-
lægges som egentligt dagsordenpunkt på et efterfølgende møde.1 
 

d. Ansøgninger om bygningsarbejde 

 
Ansøgninger om bygningsarbejder skal forelægges for Det Særlige Bygningssyn til 
udtalelse (bygningsfredningslovens § 23, stk. 4). 
 
I praksis sker det ved hjælp af ”byggesagslisten”, der er en oversigt over de sager, 
der er indkommet til Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Byggesagslisten sendes ud til Bygningssynets medlemmer et par uger inden afhol-
delse af Bygningssynets møde. Senest en uge inden mødet giver Bygningssynets 
medlemmer besked til formanden, hvis der er sager, som medlemmet ønsker orien-
tering om på det kommende møde.2 
 

e. Støtte til sikring af inventar 

 
Der skal indhentes en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om ansøgning om 
støtte til sikring af inventar, og der kan indhentes en udtalelse fra Det Særlige Byg-
ningssyn om støtte efter loven i øvrigt (bygningsfredningslovens § 23, stk. 5). 
 

f. Rådgivning 

 
Det Særlige Bygningssyn rådgiver kulturministeren i bygningsfrednings- og beva-
ringsspørgsmål (bygningsfredningslovens § 23, stk. 7). 
 

g. UNESCO 

Bygningssynet har ønsket at blive orienteret om eventuelle forslag til ændringer af 
tentativlisten til UNESCOs oversigt over verdens kulturarv.3 

                                                
1 Denne praksis er drøftet i møder den 17. april 2008 og den 29. august 2012 
2 Denne praksis er drøftet i møde i Det Særlige Bygningssyn den 20. december 2007 
3 Jf. møde den 19. november 2009 
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h. Myndighedshabilitet 

Vedrørende sagsbehandling af ansøgninger om tilladelse til bygningsarbejder efter 
bygningsfredningslovens § 10, som vedrører de fredede bygninger som Slots- og 
Kulturstyrelsen ejer, vedligeholder eller selv står for driften af 

For sager vedrørende bygningsarbejder på fredede bygninger, hvor Slots- og Kul-
turstyrelsen er ansøger, er der oprettet en ny kategori på byggesagslisten, og Det 
Særlige Bygningssyn skal give disse sager særlig bevågenhed med henblik på at 
sikre, at sagerne afgøres i overensstemmelse med generel praksis ved behandling 
af sager om bygningsarbejder på de fredede bygninger. I den forbindelse gives en 
kort mundtlig orientering om disse sager på møderne. 

Synet har en særlig rolle i forhold til at overvåge, at sagsbehandlingen af byggesa-
ger vedrørende bygningsarbejder på fredede bygninger, hvor styrelsen selv er an-
søger, er i overensstemmelse med styrelsens almindelige praksis for behandlingen 
af denne type sager. I tilfælde af hastesager, som ikke kan afvente behandling på 
et møde i Det Særlige Bygningssyn, vil disse blive sendt i skriftlig høring til alle sy-
nets medlemmer. 

Hvis synet på baggrund af forelæggelsen er enig i styrelsens konkrete vurdering i 
sagen, kan sagen afgøres af Slots- og Kulturstyrelsen uden yderligere sagsbehand-
ling. 

Hvis synet derimod ikke er enig i styrelsens indstilling, og styrelsen agter at give 
tilladelse til ændringer af bygningen på trods af synets indstilling, vil styrelsen 
oversende sagen til Kulturministeriets departement til endelig afgørelse. 

 
Vedrørende sagsbehandlingen af ansøgninger om ophævelse af fredningen af en 
bygning som Slots- og Kulturstyrelsen ejer, vedligeholder eller selv står for driften 
af 
 
Sager om ophævelse af en fredning skal - ligesom byggesagerne - efter bygnings-
fredningsloven altid forelægges for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. Såfremt 
Slots- og Kulturstyrelsen agter at fastholde fredningen, er der tale om et oriente-
ringspunkt, men hvis styrelsen agter at ophæve fredningen, sker der en egentlig 
forelæggelse. 
 
Uanset, om synet er enig i styrelsens umiddelbare vurdering, sendes sagen i en of-
fentlig høring, inden styrelsen træffer afgørelse i sagen. Når høringen er gennem-
ført, og synet er enig i Slots- og Kulturstyrelsens endelige vurdering, kan sagen af-
gøres af styrelsen uden yderligere sagsbehandling. 
 
Hvis synet derimod ikke er enig i styrelsen indstilling, vil styrelsen sende sagen til 
Kulturministeriets departement, som træffer afgørelse i sagen. 
 
 

4. BYGNINGSSYNETS SAMMENSÆTNING 
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Bygningssynets sammensætning er fastlagt i bekendtgørelse om Det Særlige Byg-
ningssyn (bilag 2). Det Særlige Bygningssyn består af indtil 12 medlemmer. Kul-
turministeren udpeger selv det ene medlem. De øvrige 11 medlemmer udpeges af 
kulturministeren efter indstilling fra 
 

1) Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler 
for Arkitektur, Design og Konservering i fællesskab, 

2) Akademiet for de skønne kunster, Akademiraadet, 
3) Akademisk Arkitektforening, 
4) Museumsudvalget for Kulturhistorie under Slots- og Kulturstyrelsen, 
5) Nationalmuseet, 
6) Dansk Byplanlaboratorium, 
7) Miljøministeriet, 
8) Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, 
9) Bygnings Frednings Foreningen, sammenslutningen af ejere, administra-

torer og brugere af fredede ejendomme (BYFO), 
10) Danske Landskabsarkitekter, 
11) Kommunernes Landsforening. 

 
Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år (bekendtgørelsens § 1, stk. 5). I 
praksis udpeges et medlem ikke for mere end to på hinanden følgende perioder. 
 

Ministeren udpeger formanden for Det Særlige Bygningssyn blandt medlemmerne. I 
tilfælde af formandens midlertidige forfald kan Det Særlige Bygningssyn med al-
mindeligt stemmeflertal udpege et medlem til at fungere som formand. Der udpe-
ges således ikke en næstformand for Bygningssynet (bekendtgørelsens § 1, stk. 4, 
og § 2, stk. 2). 
 
I tilfælde af et medlems længerevarende forfald kan kulturministeren udpege en 
suppleant (§ 2, stk. 3). 
 
 

5. MØDEVIRKSOMHED 

 

a. Møder 

Bygningssynet holder 8 møder om året. Møderne holdes i Slots- og Kulturstyrelsen, 
for tiden om torsdagen, fra kl. 10 – 14. Der holdes ikke møde i januar og juli. I au-
gust udvides mødet til et 2 dages seminar. Bygningssynets møder er ikke offentli-
ge. 
 

b. Udsendelse af dagsorden 

Der uploades en dagsorden for møderne til serveren knap to uger før mødet. Hvert 
af rådets medlemmer kan få optaget emner på dagsordenen. 
 

c. Digital adgang til dagsorden med bilag 

Materialet, dagsorden, byggesagslister, referater, byggesager og fredningssager 
uploades til serveren således, at medlemmerne af Bygningssynet har to weekender 
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inden mødet til at gennemlæse materialet.  
 

d. Skriftlig behandling af sager 

Sager, der forelægges for Det Særlige Bygningssyn, behandles som udgangspunkt 
på bygningssynets møder (bekendtgørelsens § 4, stk. 1). 
 
Formanden kan dog beslutte, at der kan ske skriftlig behandling i sager, som ikke 
kan afvente behandling på et møde i Det Særlige Bygningssyn (§ 4, stk. 2). 

 
Det Særlige Bygningssyn kan herudover beslutte, at en bestemt sag eller bestemte 
arter af sager kan behandles af formanden eller af Slots- og Kulturstyrelsen, uden 
Det Særlige Bygningssyn indkaldes eller skal tage stilling til sagen eller sagerne (§ 
4, stk. 3). Som nævnt under pkt. 3, Bygningssynets opgaver, afspejles det i den 
praksis, der f.eks. er lagt for behandling af ansøgninger om bygningsarbejde, an-
søgninger om nedrivning, forslag om fredning mv. 
 

e. Afstemning 

Det Særlige Bygningssyn er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer, herunder 
formanden eller dennes stedfortræder, deltager i beslutningen (bekendtgørelsens § 
2, stk. 1). 

 
Bygningssynet træffer sine beslutninger med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende (§ 3). 

 
f. Udarbejdelse og godkendelse af referat 

Det er fastsat i bekendtgørelsen om Det Særlige Bygningssyn, at sekretariatet op-
tager et referat af Det Særlige Bygningssyns møder, som efter formandens god-
kendelse udsendes til medlemmerne (§ 5, stk. 3). 
 
I praksis får bygningssynets medlemmer imidlertid lejlighed til at fremsætte be-
mærkninger til et udkast til referat, inden formanden godkender referatet. Når de 
berørte ejere af de fredede bygninger er underrettet, offentliggøres referatet heref-
ter på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 
 
Der er adgang til at få en mindretalsudtalelse tilført referatet, når mindretalsudta-
lelsen relaterer sig til de behandlede sager ud fra et fagligt synspunkt. 
 
Udgangspunktet er, at en mindretalsudtalelse skal have været ytret i mødet, så-
fremt den skal kunne tilføres referatet. 
 
Formanden har i kraft af den kompetence til at godkende referatet, som er tillagt 
formanden i bekendtgørelsen, mulighed for at afvise mindretalsudtalelser helt eller 
delvist, hvis de ikke ligger inden for de skitserede rammer. 
 
Sekretariatet udsender et udkast af referatet til alle medlemmer to arbejdsdage ef-
ter mødet. Medlemmerne har derefter tre dage til at fremsende eventuelle be-
mærkninger til udkastet til formanden. Formanden har derefter fire dage til at god-
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kende referatet. Referatet er således godkendt og klar til offentliggørelse på Slots- 
og Kulturstyrelsens hjemmeside ca. 12 dage efter bygningssynets møde. 
 
 

6. SEKRETARIAT 

 

Slots- og Kulturstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen for det Særlige Byg-
ningssyn. Formanden tilrettelægger sammen med sekretariatet Det Særlige Byg-
ningssyns arbejde, og sekretariatet deltager i Bygningssynets møder (§ 5, stk. 1 og 
2). 
 
 

7. TAVSHEDSPLIGT 

Det står ethvert medlem frit for at referere sin egen opfattelse og stillingtagen til en 
sag, der forelægges Det Særlige Bygningssyn, når sagen ikke må betragtes som 
fortrolig. Medlemmet skal dog være opmærksomt på, at navnlig hensynet til 
 

1. den interne beslutningsproces  
2. den person eller virksomhed, som en afgørelse vedrører, og 
3. enkeltpersoners personlige forhold 

 
kan begrænse medlemmets adgang til at udtale sig. 
 
Det betyder i praksis, at et medlem først vil kunne udtale sig om en sag, der har 
været behandlet på et møde i bygningssynet, når referatet af mødet er offentlig-
gjort, og ejeren er underrettet. 
 
Det betyder også, at der kan være oplysninger, fotos mv., som ikke må videregives 
af hensyn til enkeltpersoners personlige forhold eller af hensyn til personers eller 
selskabers økonomiske forhold. 
 
Medlemmerne af Det Særlige Bygningssyn er således undergivet tavshedspligt med 
hensyn til fortrolige oplysninger, som de får kendskab til i forbindelse med vareta-
gelse af hvervet som medlem efter forvaltningslovens kap. 8. 
 
 

8. INHABILITET 

Inhabilitetsreglerne tilsigter dels at sikre, at en afgørelse ikke bliver påvirket af 
uvedkommende hensyn, dels at styrke tilliden til forvaltningsmyndighedernes upar-
tiskhed.  
 
Inhabilitet foreligger, når der er en interessekollision, som indebærer fare for, at en 
afgørelse vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn og følger reglerne i 
forvaltningslovens kap. 2. Det kan være en særlig personlig eller økonomisk inte-
resse i sagens udfald, eller det kan være et familiemæssigt tilknytningsforhold. 
 
Vurderingen af, om der foreligger en interessekollision, er objektiv i den forstand, 
at det er uden betydning, om det konkrete medlem vil lade sig påvirke af uved-
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kommende hensyn. Det er alene et spørgsmål om, hvorvidt interessekollisionen vil 
være egnet til at skabe tvivl om, at afgørelsen kan påvirkes heraf. 
 
Det medlem, der mener, at der kan foreligge forhold, som gør den pågældende in-
habil i forhold til en sag, skal selv gøre opmærksom på det, medmindre det er 
åbenbart, at forholdet er uden betydning. 
 
Bygningssynet afgør, om medlemmet er inhabilt. Medlemmet deltager ikke selv i 
behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet. Såfremt et medlem er 
inhabilt i forhold til en sag, må medlemmet ikke deltage i afgørelsen eller i øvrigt 
medvirke ved behandlingen af den pågældende sag. 
 
 

9. REPRÆSENTATION UDADTIL 

Det er alene formanden, der udtaler sig på bygningssynets vegne, med mindre an-
det aftales konkret. 
 
Medlemmer af Bygningssynet kan frit referere deres egen opfattelse og stillingtagen 
til en sag, der behandles af Det Særlige Bygningssyn, med de begrænsninger, der 
er beskrevet under pkt. 7. Medlemmet skal så bare gøre klart, at det alene er med-
lemmets egen holdning, der gengives, og ikke synets. Udtalelsen bør være saglig, 
og medlemmet bør ikke give bevidst urigtige oplysninger eller fortie væsentlige op-
lysninger. 
 

 
10. REJSEAFREGNING 

 
Medlemmerne af Bygningssynet får refunderet udgifter til fly, bus og tog på 2. klas-
se til rejser til/fra møderne i Det Særlige Bygningssyn. Kørsel i egen bil dækkes ef-
ter statens aftaler. 
 
Medlemmerne indsender dokumentation for afholdte rejseafregninger til sekretæren 
for Det Særlige Bygningssyn, der sørger for refusion.  
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Bilag 1 

 

BYGNINGSFREDNINGSLOVEN 
 

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygnin-
ger og bymiljøer. 

Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og by-
miljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 9. juni 2011, med de ændringer, der følger 
af lov nr. 1247 af 18. december 2012. 

Kapitel 1 

Formål og område 

§ 1. Loven har til formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk, kul-
turhistorisk eller miljømæssig værdi, herunder bygninger, der belyser bolig-, ar-
bejds-, og produktionsvilkår og andre væsentlige træk af den samfundsmæssige 
udvikling. 

Stk. 2. Ved lovens administration skal der lægges vægt på, at de bygninger, der 
værnes, får en hensigtsmæssig funktion, der under hensyntagen til bygningernes 
særlige karakter tjener til deres opretholdelse på længere sigt. 

Stk. 3. Til fremme af lovens formål yder kulturministeren vejledning med henblik 
på at sikre, at bygningsfrednings- og bevaringsinteresserne tilgodeses i administra-
tionen af planloven, byfornyelsesloven og tilsvarende lovgivning. Til fremme af lo-
vens formål skal kulturministeren endvidere formidle bygningskulturarven. 

Stk. 4. Offentligheden inddrages i videst muligt omfang i frednings- og beva-
ringsarbejdet. 

§ 2. Hvad der i denne lov bestemmes om bygninger, gælder også bygningsvær-
ker, bygningsdele og lignende samt de i § 3, stk. 2, nævnte bygningsomgivelser. 

Kapitel 2 

Fredning 

§ 3. Kulturministeren kan frede bygninger og selvstændige landskabsarkitekto-
niske værker af væsentlig arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi, som er over 50 
år gamle. Uanset deres alder kan bygninger og selvstændige landskabsarkitektoni-
ske værker dog fredes, når det er begrundet i deres fremragende værdi eller i an-
dre særlige omstændigheder. 

Stk. 2. I det omfang en bygnings eller et selvstændigt landskabsarkitektonisk 
værks umiddelbare omgivelser i form af gårdsrum, pladser, fortove, haver, parkan-
læg og lignende er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed, kan frednin-
gen omfatte sådanne omgivelser. 

§ 4. Bygninger opført før år 1536 er uden særlig beslutning fredet efter denne 
lov. 

Stk. 2. Kulturministeren kan begære en meddelelse om, at en bygning er opført 
før år 1536, tinglyst på den pågældende ejendom. 
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§ 5. §§ 3 og 4 gælder ikke for kirkebygninger, så længe de er omfattet af loven 
om folkekirken. 

§ 6. Forinden kulturministeren træffer beslutning om fredning, skal han skriftligt 
underrette: 

1) bygningens ejer og bruger, 

2) kommunalbestyrelsen, 

3) museumsrådet og kulturmiljørådet, i det omfang et sådant råd er oprettet i det 
pågældende lokalområde, 

4) en forening, som er bemyndiget efter § 24, stk. 4, og 

5) de foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold, som har interesse i beva-
ringsspørgsmål, og som over for kulturministeren har fremsat skriftlig anmodning 
om at blive holdt underrettet om fredninger. 

Stk. 2. I underretningen fastsættes en frist på mindst tre måneder for indsen-
delse af bemærkninger til fredningen. 

Stk. 3. Fra det tidspunkt, den i stk. 1 nævnte underretning er kommet frem, må 
der ikke uden tilladelse fra kulturministeren foretages bygningsarbejder og lignen-
de, som går ud over almindelig vedligeholdelse. Reglerne i § 10 finder tilsvarende 
anvendelse. 

Stk. 4. Samtidig med underretningen efter stk. 1 foretager kulturministeren of-
fentlig bekendtgørelse af forslaget med oplysning om fristen efter stk. 2. Offentlig 
bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. 

§ 7. Efter udløbet af fristen efter § 6, stk. 2, beslutter ministeren inden tre må-
neder, om bygningen skal fredes. 

Stk. 2. Kulturministeren underretter de i § 6, stk. 1 nævnte personer, myndig-
heder, foreninger m.fl. om afgørelsen og foretager offentlig bekendtgørelse herom. 
Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. 

Stk. 3. Fredningen skal respekteres af alle indehavere af rettigheder over ejen-
dommen, uanset hvornår rettigheden er stiftet. Fredningen tinglyses på ejendom-
men på kulturministerens begæring. Er den fredede bygning beliggende på et uma-
trikuleret areal, træder en offentliggørelse af fredningen i Statstidende i stedet for 
en tinglysning. 

§ 8. Kulturministeren kan ændre omfanget af en fredning. 

Stk. 2. Kulturministeren kan ophæve en fredning, når fredningsværdierne er gå-
et tabt eller ikke længere kan opretholdes. 

Stk. 3. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse. 

§ 8 a. Kulturministeren udarbejder og ajourfører oversigter over fredninger efter 
loven, herunder fredningernes bærende fredningsværdier. 

Kapitel 3 

Fredningens retsvirkninger 
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§ 9. En fredet bygning skal af ejeren eller brugeren holdes i forsvarlig stand, 
herunder tæt på tag og fag. 

§ 10. Alle bygningsarbejder vedrørende en fredet bygning kræver tilladelse fra 
kulturministeren, hvis arbejderne går ud over almindelig vedligeholdelse, jf. dog 
stk. 5. Det samme gælder opsætning af lysinstallationer, antenner, parabolanten-
ner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. 

Stk. 2. Ansøgninger og tilladelser efter stk. 1 skal være ledsaget af de nødven-
dige planer, tegninger og beskrivelser til forståelse af projektet. Tilladelse kan gø-
res betinget af gennemførelse af foranstaltninger, som ikke er omfattet af ansøg-
ningen. 

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af ansøg-
ninger om tilladelse efter stk. 1 samt om, at ansøgninger skal indsendes gennem 
kommunalbestyrelsen. 

Stk. 4. Såfremt der ikke inden tre måneder af kulturministeren er taget stilling 
til en ansøgning om tilladelse efter stk. 1, kan de af ansøgningen omfattede arbej-
der iværksættes. 

Stk. 5. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, at visse typer af 
bygningsarbejder omfattet af stk. 1 kan iværksættes på grundlag af skriftlig under-
retning. 

§ 11. Nedrivning af en fredet bygning kræver tilladelse af kulturministeren. 

Stk. 2. Til vurdering af en ansøgning efter stk. 1 kan kulturministeren kræve op-
lysninger om formålet med nedrivningen og om den fremtidige anvendelse af den 
pågældende ejendom. Kulturministeren kan afslå at behandle ansøgningen, hvis de 
tilladelser, der i henhold til anden lovgivning er nødvendige for en nedrivning, ikke 
foreligger. 

Stk. 3. En nedrivningstilladelse kan gøres betinget. 

Stk. 4. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse. 

§ 12. Nægtes tilladelse til nedrivning, kan ejeren forlange ejendommen overta-
get af staten mod erstatning. Påhviler der staten overtagelsespligt, skal der ved er-
statningens fastsættelse fradrages støtte i form af tilskud modtaget i henhold til 
§ 16, stk. 1. 

Stk. 2. Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun staten, hvis der er et 
væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden 
for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, men som ikke er om-
fattet af nedrivningsforbud. 

Stk. 3. Kan der ikke mellem kulturministeren og ejeren opnås enighed om sta-
tens overtagelse af ejendommen eller vilkårene herfor, afgør taksationsmyndighe-
derne efter lov om offentlige veje spørgsmålet om berettigelsen af ejerens krav ef-
ter stk. 1, jf. stk. 2, og fastsætter erstatning for statens overtagelse af ejendom-
men. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne og om erstatningens 
fastsættelse og udbetaling finder §§ 52-56, 63-64 og 66-67 i lov om offentlige veje 
tilsvarende anvendelse. 

Stk. 4. Spørgsmålet, der kan afgøres af taksationsmyndighederne, jf. stk. 3, kan 
ikke indbringes for domstolene, før overtaksationskommissionens afgørelse forelig-
ger. 
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Stk. 5. Søgsmål til prøvelse af overtaksationskommissionens afgørelse skal an-
lægges inden 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. 

§ 13. Påhviler der staten en overtagelsespligt, men tilkendegiver kulturministe-
ren ikke at ville overtage ejendommen, meddeles dette ejeren, der herefter uanset 
§ 11 kan nedrive den fredede bygning. 

Stk. 2. § 12, stk. 1, gælder ikke for fredede bygninger, der tilhører eller efter lo-
vens ikrafttræden har tilhørt staten, regioner, kommuner, kirker, præsteembeder 
eller offentlige stiftelser. 

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at de i stk. 2 nævnte ejere 
forud for overdragelse af en fredet ejendom skal lade tinglyse en meddelelse om, at 
lovens § 12, stk.1, ikke gælder for ejendommen. 

§ 14. Ved brandskade eller anden væsentlig skade på en fredet bygning skal 
ejeren søge om tilladelse til istandsættelse af bygningen efter § 10 eller søge om 
tilladelse til nedrivning af denne, jf. § 11. 

§ 15. Kulturministeren kan efter aftale med vedkommende ejer fastsætte særli-
ge bevaringsbestemmelser for en fredet bygning, herunder om at bygningen ikke 
skal være omfattet af reglen i § 12, stk. 1. 

Stk. 2. Bestemmelser efter stk. 1 skal tinglyses og skal herefter respekteres af 
alle indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset hvornår rettigheden er 
stiftet. 

Kapitel 4 

Støtte til fredede og bevaringsværdige bygninger 

§ 16. Kulturministeren kan yde støtte til: 

1) Bygningsarbejder på fredede bygninger. 

2) Sagkyndig bistand og projektudarbejdelse samt udarbejdelse af planer for 
istandsættelse og fremtidig brug af bygninger, der er indstillet til fredning af Det 
Særlige Bygningssyn, jf. § 23, stk. 1. 

3) Sikring af inventar i fredede bygninger, hvor inventaret ikke er omfattet af fred-
ningen i henhold til § 3 samt inventar i bevaringsværdige bygninger, såfremt inven-
taret er af betydning for den kulturhistoriske helhed eller har en særlig tilknytning 
til den pågældende bygning. 

4) Landsdækkende og lokale foreninger og lignende med bygningskulturelle formål. 

5) Institutioner og lignende, der har til formål at bevare de traditionelle bygnings-
håndværk og informere og vejlede om bygningskulturelle spørgsmål m.v. 

6) Bygningsarbejder på bygninger, som ministeren finder bevaringsværdige, jf. 
§ 19. 

7) Lokale bevaringsråd eller lignende, der kan yde støtte til bevaringsværdige byg-
ninger, jf. § 17 og § 19. 

Stk. 2. Støtte kan ydes i form af lån, tilskud, sagkyndig bistand, projektudarbej-
delse eller materialer. Støtten kan gøres betinget. 
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Stk. 3. Til løsning af særlige frednings- og bevaringsopgaver kan kulturministe-
ren købe, forvalte, istandsætte og afhænde fast ejendom, erhverve begrænsede 
rettigheder i sådanne samt modtage og forvalte gaver og arv, herunder i form af 
kontante beløb. 

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om støtteordningerne, herun-
der om oprettelse af lokale bevaringsråd eller lignende og deres administration af 
støttemidler 

Stk. 5. Op til 20 % af støtten kan tilbageholdes og anvendes til modregning med 
ejerens eventuelle restancer til det offentlige. 

Stk. 6. Støtte ydes inden for de rammer, der fastsættes på de årlige bevillings-
love. Betalte renter og afdrag på lån, der er ydet efter denne lov, samt provenu ved 
drift og afhændelse af fast ejendom efter stk. 3, kan endvidere anvendes som 
nævnt i stk. 1-3. Uforbrugte midler overføres til følgende finansår. 

Kapitel 5 

Bevaringsværdige bygninger 

§ 17. En bygning er bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget 
som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning 
i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14. 

§ 18. En bevaringsværdig bygning, jf. § 17, må ikke nedrives, før nedrivnings-
anmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har med-
delt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foretager inden udløbet af de efter byggelovgiv-
ningen gældende frister offentlig bekendtgørelse af nedrivningsanmeldelsen med en 
frist på mindst 4 og højst 6 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. Offentlig be-
kendtgørelse kan ske udelukkende digitalt. 

Stk. 3. Samtidig med offentliggørelsen skal kommunalbestyrelsen underrette 
ejeren samt de i § 6, stk. 1 nævnte personer, foreninger m.fl., herunder om fristen 
for indsigelser m.v. 

Stk. 4. Senest 2 uger efter fristens udløb meddeler kommunalbestyrelsen eje-
ren, hvorvidt der nedlægges forbud mod nedrivning efter planlovens § 14. Nedlæg-
ger kommunalbestyrelsen ikke forbud, foretager kommunalbestyrelsen offentlig be-
kendtgørelse af sin beslutning. Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digi-
talt. 

Stk. 5. Bestemmelserne gælder ikke bygninger, der er omfattet af et forbud 
mod nedrivning i en lokalplan, i en byplanvedtægt eller i et lokalplanforslag offent-
liggjort efter planlovens § 17. 

§ 19. Kulturministeren kan træffe beslutning om, at en bygning, som ikke er 
omfattet af § 17, er bevaringsværdig. 

Stk. 2. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 3. Fra det tidspunkt, den i § 6, stk. 1, nævnte underretning er kommet 
frem, må der ikke uden tilladelse fra kulturministeren foretages nedrivning, ombyg-
ning eller på anden måde ændring af bygningens ydre. 
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§ 19 a. § 18 finder tilsvarende anvendelse for bevaringsværdige bygninger, der 
er udpeget af ministeren efter § 19. 

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan kulturministeren i særlige tilfælde beslutte, at ejeren af 
en bevaringsværdig bygning ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må nedri-
ve, ombygge eller på anden måde ændre bygningens ydre. Planlovens § 49 finder 
tilsvarende anvendelse i disse tilfælde. 

§ 19 b. Kulturministeren og kommunalbestyrelsen kan ophæve en beslutning 
efter § 19. 

Stk. 2. De i § 6, stk. 1, nævnte underrettes om ophævelsen. 

Kapitel 6 

Registrering og planlægning 

§ 20. Kulturministeren indsamler oplysninger og foretager registreringer til brug 
ved varetagelsen af de i § 1 nævnte formål. 

Stk. 2. Kulturministeren udarbejder sammenfattende oversigter over frednings-
interesserne. 

Stk. 3. Kulturministeren kan i samarbejde med kommunalbestyrelserne foretage 
kortlægning og registrering af bygningers og bymiljøers bevaringsværdier til brug 
for bevaringsplanlægningen i kommunerne. 

Stk. 4. Kulturministeren fører en offentligt tilgængelig liste over fredninger efter 
loven. 

§ 21. Kulturministeren kan udarbejde vejledninger for varetagelsen af de i § 1 
nævnte interesser i den kommunale planlægning. 

Stk. 2. Kulturministeren kan udarbejde forslag til bevaringsbestemmelser, der 
kan indgå i den kommunale planlægning i medfør af planloven. 

§ 21 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal 
udpege bevaringsværdige bygninger i kommunalplanen, jf. § 17. 

Kapitel 7 

Det Særlige Bygningssyn 

§ 22. Det Særlige Bygningssyn består af indtil 12 medlemmer, der beskikkes af 
kulturministeren. 

Stk. 2. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om, hvem der er indstil-
lingsberettiget til Det Særlige Bygningssyn, herunder om indstilling af suppleanter 
samt om Det Særlige Bygningssyns virksomhed. 

Stk. 3. Formanden for Det Særlige Bygningssyn beskikkes af kulturministeren 
blandt medlemmerne. 

Stk. 4. Beskikkelserne gælder for 4 år. 

§ 23. Kulturministeren skal forelægge alle forslag om fredninger, jf. § 3, og om 
ændringer af en frednings omfang, jf. § 8, stk. 1, for Det Særlige Bygningssyn til 
udtalelse. En bygning kan kun fredes, og omfanget af en fredning kan kun ændres, 



 

15 

såfremt Bygningssynet afgiver indstilling herom. Bygningssynets indstilling skal så 
vidt muligt foreligge, forinden der sker underretning efter § 6, stk. 1. Kulturministe-
ren skal dog foretage underretning efter § 6, stk. 1, når en efter § 24, stk. 4, be-
myndiget forening finder, at sagen ikke kan afvente forelæggelse for Det Særlige 
Bygningssyn. 

Stk. 2. Kulturministeren skal forelægge alle ansøgninger om nedrivning af en 
fredet bygning for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse, jf. § 11. Kulturministeren 
kan ikke meddele tilladelse til nedrivning mod Det Særlige Bygningssyns indstilling. 
Bygningssynets indstilling skal foreligge, forinden der sker underretning efter § 6, 
stk. 1. 

Stk. 3. Kulturministeren indhenter en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om 
ophævelse af fredninger, jf. § 8, stk. 2. 

Stk. 4. Kulturministeren skal forelægge ansøgninger om bygningsarbejder, jf. 
§ 6, stk. 3, og § 10 for Det Særlige Bygningssyn til udtalelse. 

Stk. 5. Kulturministeren indhenter en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn om 
ansøgning om støtte til sikring af inventar, jf. § 16, stk. 1, nr. 3, og kan endvidere 
indhente en udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn i principielle spørgsmål om ad-
ministrationen af § 16. 

Stk. 6. Afgørelser i henhold til denne lov, hvorom Det Særlige Bygningssyn har 
udtalt sig, skal indeholde oplysninger om Det Særlige Bygningssyns indstilling. 

Stk. 7. Det Særlige Bygningssyn rådgiver i øvrigt kulturministeren i bygnings-
frednings- og bevaringsspørgsmål. 

Kapitel 8 

Administration, rådgivning m.v. 

§ 24. Kulturministeren kan bemyndige en styrelse under Kulturministeriet til at 
udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren. 

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om styrelsens sagsbe-
handling i henhold til bemyndigelse efter stk. 1. 

Stk. 3. Afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, kan på-
klages til kulturministeren, jf. dog § 12, stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærme-
re regler om indgivelse af klager over afgørelser, der er truffet i henhold til bemyn-
digelse efter stk. 1. 

Stk. 4. Kulturministeren kan give en landsdækkende forening på det bygnings-
kulturelle område ret til at få forelagt fredningsforslag for Det Særlige Bygningssyn, 
jf. § 23, stk. 1. Indstiller Det Særlige Bygningssyn bygningen til fredning, skal kul-
turministeren foretage underretning efter § 6, stk. 1. 

§ 25. Kulturministeren yder faglig rådgivning og anden bistand til andre myn-
digheder i spørgsmål vedrørende bygningsfredning og -bevaring. 

Stk. 2. Kulturministeren vejleder og informerer andre myndigheder og private 
om frednings- og bevaringsspørgsmål. 

Kapitel 9 

Forskellige bestemmelser 
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§ 26. (Ophævet). 

§ 27. Opdeling af fredede bygninger i ejerlejligheder kan kun finde sted med 
kulturministerens samtykke. Samtykket kan gøres betinget, herunder af fastsættel-
se af særlige bevaringsbestemmelser, jf. § 15. 

Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 er ufornødent for fredede bygninger, der kan op-
deles efter ejerlejlighedslovens regler om ikke-fredede bygninger. 

§ 28. Betingelser, der knyttes til tilladelser, samtykke m.v. i henhold til loven er 
bindende for ejeren og indehavere af andre rettigheder over ejendommen uden 
hensyn til, hvornår en sådan ret er stiftet. Betingelsen kan tinglyses på ejendom-
men. 

§ 29. Tilladelser, samtykke m.v. i henhold til loven bortalder, såfremt de ikke er 
udnyttet inden fem år fra meddelelsen. 

§ 30. (Ophævet). 

§ 31. Tinglysningsdommeren skal give meddelelse, når fredede bygninger skif-
ter ejer. 

§ 32. Kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, har, hvis 
det skønnes nødvendigt, mod behørig legitimation adgang til offentlige og private 
bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker, som er omfattet af lo-
ven, for at tilvejebringe oplysninger til brug for afgørelser og til brug for udarbej-
delse af oversigter over fredninger efter loven. 

Stk. 2. Adgangen til bygninger eller landskabsarkitektoniske værker efter stk. 1 
er betinget af, at kulturministeren eller den, kulturministeren bemyndiger hertil, 
forgæves har forsøgt at opnå frivillig aftale om adgang med den, som har rådighed 
over de nævnte bygninger og værker. 

Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til at opnå adgang efter stk. 1. Kul-
turministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler 
herom. 

§ 32 a. Kulturministeren påser overholdelsen af denne lov og af de regler, der 
er fastsat med hjemmel i loven, samt af fredningsbeslutninger og særlige beva-
ringsbestemmelser. 

Stk. 2. Kulturministeren påser, at påbud og forbud efter denne lov efterkommes, 
og at vilkår fastsat i tilladelser overholdes. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal foretage indberetning til kulturministeren, når 
kommunalbestyrelsen får kendskab til et ulovligt forhold. 

Stk. 4. Bliver kulturministeren opmærksom på et ulovligt forhold, skal ministe-
ren søge forholdet lovliggjort, medmindre der er tale om forhold af ganske under-
ordnet betydning. 

§ 33. Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en fredet byg-
ning at berigtige forhold, som er i strid med denne lov eller de i henhold til loven 
meddelte tilladelser eller særlige bevaringsbestemmelser. 

Stk. 2. Efterkommer ejeren eller brugeren ikke et af kulturministeren meddelt 
påbud om at berigtige et ulovligt forhold, kan det ved dom pålægges ham inden en 
fastsat frist under tvang af fortløbende bøder at berigtige forholdet. 
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Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om at berigtige et ulovligt forhold ikke ef-
terkommes rettidigt og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan antages at føre til, at 
påbuddet efterkommes, kan kulturministeren foretage det nødvendige til forholdets 
berigtigelse på ejerens eller brugerens bekostning. 

Stk. 4. Når et af kulturministeren meddelt påbud om at afhjælpe mangler, der 
frembyder fare for bygningens opretholdelse, ikke efterkommes inden en af mini-
steren fastsat frist, kan ministeren uanset reglerne i stk. 2 og 3 straks lade de på-
gældende arbejder udføre på ejerens bekostning. Politiet yder om fornødent bistand 
hertil efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem kulturministeren og 
justitsministeren. 

Stk. 5. Kulturministeren kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigti-
ge et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal kul-
turministeren lade påbuddet aflyse fra tingbogen. 

§ 33 a. Kulturministeren kan i særlige tilfælde ekspropriere fredede bygninger, 
der tilhører private, når ekspropriation er nødvendig for at forhindre, at væsentlige 
fredningsværdier går tabt. 

Stk. 2. Ved ekspropriation til erhvervelse af ejendomsret bortfalder alle rettighe-
der over det eksproprierede, medmindre andet bestemmes i det enkelte tilfælde. 

Stk. 3. Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om of-
fentlige veje § 45 og §§ 47-49 tilsvarende anvendelse. 

Kapitel 10 

Straf 

§ 34. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes 
med bøde den, der 

1) overtræder § 6, stk. 3, § 9, § 10, stk. 1, § 11, stk. 1, § 14, § 18, stk. 1, § 19, 
stk. 3, § 27, stk. 1, og § 33, stk. 1, 

2) tilsidesætter bevaringsbestemmelser fastsat i medfør af § 15, jf. § 16, stk. 2, 

3) tilsidesætter vilkår eller betingelser, der er fastsat i en tilladelse efter loven, eller 

4) undlader at efterkomme et påbud efter § 32 a, stk. 4. 

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået 
forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er 

1) voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, eller frem-
kaldt fare herfor eller 

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, 
herunder ved besparelser. 

Stk. 3. I regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for 
overtrædelse af bestemmelser i reglerne. 

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter 
reglerne i straffelovens 5. kapitel. 
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Stk. 5. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, 
skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til stør-
relsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2. 

Stk. 6. Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser, som nævnt 
i stk. 1, og for overtrædelser af bestemmelser i regler udstedt efter loven. 

§ 34 a. Der er udpantningsret for udgifter, som det offentlige har krav på at få 
dækket efter § 33, stk. 3-5. Beløbene kan endvidere inddrives ved indeholdelse i 
løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven. 

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan eftergive skyldige beløb efter 
stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven. 

Kapitel 11 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 

§ 35. Loven træder i kraft den 1. januar 1980. 

Stk. 2. Lov nr. 195 af 8. juni 1966 om bygningsfredning ophæves. 

Stk. 3. (Udeladt). 

Stk. 4. For fredninger i henhold til den hidtil gældende lovgivning gælder regler-
ne i denne lov. 

Stk. 5. Bestemmelser om påtaleret i forbindelse med fredninger i henhold til den 
hidtil gældende lovgivning ophæves. 

Stk. 6. De beføjelser, der er tillagt Det Særlige Bygningssyn ved bevaringsbe-
stemmelser, overenskomster, -deklarationer og lignende samt ved konfirmerede 
fundatser for legater, fonde m.v., udøves af Fredningsstyrelsen, medmindre miljø-
ministeren træffer anden bestemmelse. 

Stk. 7. Tilladelser m.v., meddelt før lovens ikrafttræden, bortfalder fem år efter 
ikrafttrædelsesdatoen, medmindre de på andet grundlag må anses for at være 
bortfaldet før dette tidspunkt. 

Stk. 8. Uanset § 27, stk. 1, kan opdelingen i ejerlejligheder anmeldes til tinglys-
ningsdommeren inden udgangen af marts måned 1980, såfremt ejeren inden den 
29. november 1978 havde anmodet en landinspektør om den til opdeling i ejerlej-
ligheder fornødne attestation. 

Stk. 9. (Udeladt). 

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

 
Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævnings-
loven, udpantningsloven og forskellige andre love indeholder følgende ikrafttrædel-
sesbestemmelse: 

§ 167 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene 
anvendelse på afgørelser om lønindeholdelse, der træffes efter lovens ikrafttræden. 

Stk. 2. (Udeladt). 
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Lov nr. 474 af 7. maj 2010 om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af 
bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse: 

§ 4 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2010, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2. (Udeladt). 

Stk. 3. (Udeladt). 

Stk. 4. Anmodninger om statslig overtagelse i henhold til § 12 i lov om byg-
ningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, som er modtaget i Kulturarvs-
styrelsen senest den 31. maj 2010, behandles efter de hidtil gældende regler. 

 

Lov nr. 1247 af 18. december 2012 om ændring af lov om bygningsfredning og be-
varing af bygninger og bymiljøer indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse: 

§ 2 

Loven træder i kraft den 1. januar 2013. 

Kulturministeriet, den 28. august 2014 

Marianne Jelved 
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Bilag 2 

 

Bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om  
Det Særlige Bygningssyn 

 
I medfør af § 22, stk. 2, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og 

bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 6. juni 2011, fastsættes: 
 

§ 1. Det Særlige Bygningssyn består af indtil 12 medlemmer. 
Stk. 2. Kulturministeren udpeger medlemmerne. 11 medlemmer udpeges efter 

indstilling fra henholdsvis: 
1) Arkitektskolen i Århus og Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Ar-
kitektur, Design og Konservering i fællesskab. 
2) Akademiet for de skønne kunster, Akademiraadet. 
3) Akademisk Arkitektforening. 
4) Det Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie under Kulturarvsstyrelsen. 
5) Nationalmuseet. 
6) Dansk Byplanlaboratorium. 
7) Miljøministeriet. 
8) Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 
9) Bygnings Frednings Foreningen, sammenslutningen af ejere, administratorer 
og brugere af fredede ejendomme (BYFO). 
10) Danske Landskabsarkitekter. 
11) Kommunernes Landsforening. 
Stk. 3. Kulturministeren udpeger selv det 12. medlem. 
Stk. 4. Formanden for Det Særlige Bygningssyn udpeges af ministeren blandt 

medlemmerne. 
Stk. 5. Medlemmerne udpeges for en periode på 4 år. 
 
§ 2. Det Særlige Bygningssyn er beslutningsdygtigt, når mindst 6 medlemmer, 

herunder formanden, deltager i beslutningen. 
Stk. 2. I tilfælde af formandens midlertidige forfald kan Det Særlige Bygningssyn 

med almindeligt stemmeflertal udpege et medlem til at fungere som formand. 
Stk. 3. I tilfælde af et medlems længerevarende forfald kan en suppleant udpe-

ges af kulturministeren. 
 
§ 3. Det Særlige Bygningssyns beslutninger træffes med almindeligt stemmefler-

tal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
 
§ 4. Sager, der forelægges for Det Særlige Bygningssyn, behandles i almindelig-

hed på bygningssynets møder. 
Stk. 2. Formanden kan beslutte, at skriftlig behandling kan finde sted i sager, 

som ikke kan afvente behandling på et møde i Det Særlige Bygningssyn. 
Stk. 3. Det Særlige Bygningssyn kan beslutte, at en bestemt sag eller bestemte 

arter af sager kan behandles af formanden eller Kulturarvsstyrelsen, uden Det Sær-
lige Bygningssyn indkaldes eller skal tage stilling til sagen eller sagerne. 
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§ 5. Kulturarvsstyrelsen varetager Det Særlige Bygningssyns sekretariatsfunkti-
oner. 

Stk. 2. Formanden tilrettelægger sammen med sekretariatet Det Særlige Byg-
ningssyns arbejde. 

Stk. 3. Sekretariatet optager et referat af Det Særlige Bygningssyns møder, som 
efter formandens godkendelse udsendes til medlemmerne. 

 
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 7. juli 2011. 
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 707 af 12. august 2003 om Det 

Særlige Bygningssyn. 
 

Kulturministeriet, den 1. juli 2011 

 
Per Stig Møller 

 

 
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Det Særlige 
Bygningssyn 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 826 af 1. juli 2011 om Det Særlige Bygningssyn foretages føl-
gende ændringer: 

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Kulturarvsstyrelsen« til: »Kulturstyrelsen«. 

2. I § 1, stk. 2, nr. 4, ændres »Det Faglige Råd for Nyere Tids Kulturhistorie« til: 
»Museumsudvalget for Kulturhistorie«. 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2014. 

Kulturministeriet, den 19. marts 2014 

Marianne Jelved 

 
 


