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Kære Pernille Rosenkrantz Theil, 

 

Hjerteligt tillykke med din ny post som Social- og Boligminister 

 

Jeg henvender mig til dig på vegne af Historiske Huse, der repræsenterer de private ejere af de fredede og 

bevaringsværdige bygninger. 

 

Årsagen til min henvendelse er, at bygningsreglementet nu hører under dit ressort. Først i det nye år forventer 

vi, at EU barsler med et nyt bygningsdirektiv, som skal implementeres i medlemslandenes respektive 

lovgivning. I Danmark sker det i bygningsreglementet.  

 

I Historiske Huse har vi gjort, hvad vi kan for at gøre vores indflydelse gældende, så den 

undtagelsesbestemmelse, der vil indgå i direktivet for ”bygninger som er officielt beskyttet” bliver så bredt og 

vagt formuleret, at det enkelte medlemsland, selv kan bestemme, i hvilket omfang kulturarven skal undtages. 

 

Hidtil har de fredede bygninger og alle bevaringsværdige bygninger, omfattet af kommuneplan med 

byplanvedtægt og lokalplaner med bevaringsbestemmelser, været undtaget bygningsreglementets 

bestemmelser. 

 

Da måske kun halvdelen af Danmarks bevaringsværdige bygninger er registreret og endnu færre beskyttet af 

en kommuneplanvedtægt eller lokalplan med bevaringsbestemmelser, frygter vi, at et nyt direktiv vil 

introducere certificeringskrav for ”ikke officielt beskyttede bygninger”, som vil betyde massive udvendige 

energirenoveringer på den øvrige del. Industrien står parat til at pakke den del af vores byggede kulturarv ind i 

overfrakker, som vil ødelægge bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske udtryk. 
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Historiske Huse er helt på det rene med, at vi alle skal bidrage til nedbringelse af CO2, også de fredede og 

officielt beskyttede bevaringsværdige bygninger. Men der må dispenseres, så kravene bliver mere lempelige for 

både de officielt beskyttede bygninger og de bevaringsværdige bygninger som kommunere endnu ikke har fået 

registreret og beskyttet. 

 

I Historiske Huse har vi udgivet en Energiguide, hvor vi giver anvisninger på, hvordan man som ejer af et 

historiske hus kan isolere uden at svække bevaringsværdierne. Det er trods alt en hel del. Men udvendige 

isoleringer er en uacceptabel løsning for et bevaringsværdigt hus eller huse, som indgår i bevaringsværdige 

bygnings- og kulturmiljøer. 

 

Vi håber derfor, at du vil holde dig i tæt kontakt med især Kirkeminister, minister for landdistrikter og nordisk 

samarbejde Louise Schack Elholm, der er ansvarlig for planloven og dermed øverste ansvarlige for de 

bevaringsværdige bygninger. Vi foreslår dog også et samarbejde med kulturminister Jakob Engel-Schmidt, 

således at de tre ministerier, der er ansvarlige for eller har indflydelse på vores byggede kulturarv, kan 

samarbejde om at nå klimamålene uden at ofre vores byggede kulturarv. m kirkeminister og minister for 

landdistrikter og nordisk  

Jeg vil da heller ikke undlade at nævne, at Historiske Huse finder det stærkt problematisk, at den byggede 

kulturarv nu hører under tre forskellige ministerier. At få tre ministre til at prioritere kulturarven på trods af de 

individuelle ministres øvrige dagsordener samt at få dem til at samarbejde om sagen bliver et kunststykke, som 

vi kun kan håbe lykkes.  

 

Jeg håber du vil afse tid til et møde i den nærmeste tid, hvor vi kan drøfte sagen. Jeg tager naturligvis også 

kontakt til både Kulturminister Jakob Engel-Schmidt og Kirkeminister, minister for landdistrikter og nordisk 

samarbejde, Louise Schack Elholm. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Birthe Iuel 

direktør 


