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Henvendelse vedrørende møde om de bevaringsværdige bygninger og bygningsmiljøer 

 

Kære Louise Schack Elholm, 

 

Hjerteligt tillykke med din ny post som minister for landdistrikterne. I Historiske Huse glæder vi os meget til at 

samarbejde med dig. 

 

Vi repræsenterer de private ejere af de fredede og bevaringsværdige bygninger, og da de bevaringsværdige 

bygninger og bygningsmiljøer reguleres i planloven, hører de under dit ministerium. Jeg skal derfor bede dig om 

et møde i nærmeste fremtid, hvor jeg gerne vil drøfte følgende problematik: 

 

Selv om det er kommunernes ansvar, at administrere lovgivningen og dermed også deres ansvar at beskytte 

denne meget væsentlige del af vores byggede kulturarv, håber vi, at du som minister for området, vil prioritere 

det. Vi håber, at du vil lægge pres på de kommuner, som endnu ikke har registreret deres bevaringsværdige 

bygninger, og ligeledes presse på for at de efterfølgende tager de nødvendige skridt til at beskytte deres 

byggede kulturarv. 

 

Det er vigtigt for udviklingen i landdistrikterneat få formidlet den positive fortælling om, at den byggede 

kulturarv skaber udvikling og vækst, at historien tiltrækker turister, virksomheder og nye borgere. 

 

Men forudsætningen for, at kommunerne prioriterer registrering af bygningerne, er naturligvis 

lokalpolitikernes bevidsthed om værdien af den byggede kulturarv. Er den ikke til stede, ser det sort ud, og der 

ligger et langt sejt træk forude, før der kan blive tale om etablering af lokalplaner med bevaringsbestemmelser. 
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Netop nu er det vigtigere end nogensinde. Et nyt bygningsdirektiv fra EU med krav om nedbringelse af 

udledning af CO2 er på vej og vil blandt andet betyde, at den eksisterende bygningsmasse skal energirenoveres. 

Det krav udgør en stor fare for de bevaringsværdige bygninger, hvis det betyder udvendige isoleringer en 

masse.  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. 

 

I Historiske Huse mener vi ikke, de fredede og bevaringsværdige bygninger skal bruge en kommende 

undtagelsesbestemmelse som sovepude for ikke at isolere og dermed deltage i nedbringelse af CO2 udledning. 

Men vil vi bevare vores kulturarv, må denne del af bygningsmassen have lempeligere krav, og vi skal derfor for 

alt i verden undgå udvendige isoleringer, som vil ødelægge bygningernes historiske og arkitektoniske udtryk.  

 

Desværre er bygningsreglementet ikke en del af dit ressort, men hører under Social-, Bolig- og 

Ældreministeriet. Når EU's bygningsdirektiv skal implementeres i dansk lovgivning, bliver det  gennem 

bygningsreglementet. Er ministeren ikke opmærksom på, at en stor del af Danmarks, ja måske halvdelen af de 

bevaringsværdige bygninger endnu ikke er beskyttet, kan man frygte, at kulturarven i særdeleshed i vores 

landdistrikter forsvinder bag isolering, fordi der ikke tages det fornødne hensyn hertil i det ny reglements 

bestemmelser. De fleste større byer har trods alt enten lokalplaner eller kommuneplaner med 

byplanvedtægter. 

 

Vi håber derfor, at du vil holde dig i tæt kontakt med Social-, Bolig- og Ældreminister Pernille Rosenkrantz Theil, 

og følge direktivets implementering i bygningsreglementet tæt, så hun i sine bestræbelser på at nå 

klimamålene ikke ofrer vores byggede kulturarv. 

 

Afslutningsvist skal jeg ikke undlade at nævne, at vi 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 tager naturligvis også kontakt til både Social-, Bolig- og Ældreministeren og til Kulturministeren. 

 

Med venlig hilsen 

 
Birthe Iuel 

direktør 


