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Kære Ane Halsboe-Jørgensen, 
 
Historiske Huse glæder sig over dit initiativ med nedsættelse af en ekspertgruppe, som skal 
give Folketinget input til en ny national arkitekturpolitik. 
 
Vi har med interesse læst din pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at du ønsker 
udarbejdet en hvidbog, på hvis grundlag du efterfølgende vil udforme ny arkitekturpolitik. 
 
”Hvidbogen skal bl.a. indeholde en grundig udredning af de udfordringer i arkitekt-, bygge- 
og ejendomsbrancherne, som kan udgøre forhindringer for gennemtænkte løsninger i 
byggeri og byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet. Fokus vil være på 1)Alment boligbyggeri 
til fremtiden, 2) Bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv og 3) Aktive bymidter og 
revitaliserede landsbyer.” 
 
Vi bemærker, at området vedrørende det eksisterende byggeri, herunder i særdeleshed 
nuværende og fremtidige udfordringer med beskyttelsen af landets bevaringsværdige 
bygninger og bygningsmiljøer i såvel byer som i landdistrikterne ikke er nævnt og 
formodentlig derfor heller ikke er en del af ekspertgruppens opdrag. 
 
I modsætning til de fredede bygninger er administrationen af de bevaringsværdige 
bygninger underlagt både Bygningsfredningsloven og Planloven. Administrationen af de 
to lovkomplekser varetages af to resortområder, hvorfor ansvaret for beskyttelsen af denne 
del af vores byggede kulturarv alt for ofte i praksis prioriteres eller samles op af hverken 
Kulturministeriet eller Indenrigs- og Boligministeriet. 
 
Dette problem, samt en lang række andre udfordringer i beskyttelsen af vores 
bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer har været åbenlyse i mange år. Når de 
ikke er løst, må det formodes at være fordi, det er kompliceret og politisk kompliceret stof. 
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Vi mener, at den byggede kulturarv udgør en væsentlig del af en ny arkitekturpolitik. 
 
Vi opfordrer derfor til, at kulturministeren benytter lejligheden til at nedsætte et særligt 
udvalg bestående af skarpe og erfarne folk, med specialiseret viden om de nævnte 
problemstillinger, og som kan udtænke forslag til nye redskaber, som tager højde for det 
samlede områdes beskyttelse, og som kan inspirere dig i dit arbejde med en ny 
arkitekturpolitik. 
 
Mange venlige hilsner 

 
Birthe Iuel 
 
 
 
 
 
 
 
 


