
FREDET OG BEVARI NGSVÆRDIGT
DEN JURIDISKE FORSKEL PA

Af advokat Henriette Soja, bestyrelsesmedlem i Landsfor-
entngen, formand for planudvalget

Bevaringsværdige bygninger kan beskyttes af både Sta-
ten og kommunerne. Denne artikel er en juridisk artikel,
der i en kort form beskriver, hvorfor det er vigtigt at sik-
re et smidigt overlap mellem de forskellige myndighe-
ders tilgang til de bevaringsværdige bygninger.

Forskellen på bygningsfredning og bevarende lokalplan
Både fredninger og bevarende lokalplaner har til formål at
sikre, at bevaringsværdige bygninger forbliver i det dan-
ske by- og landskabsbillede. En fredning omfatter i dag
en samlet beskyttelse af både bygningens ydre og indre,
mens en bevarende lokalplan kun angår bygningens ydre,

Slots- og Kulturstyrelsen (som Kulturstyrelsens navn
er ændret til pr. 1. januar d.å.) forestår fredninger og har
ansvaret for de fredede bygninger, mens kommunerne
har ansvaret for de "blot" bevaringsværdige bygninger og
for at vedtage lokalplaner - af mere eller mindre bevaren-
de karakter.

En f redning er ofte mere restriktiv end en lokalplan
med bevarende besiemmelser, Et eksempel er, at Slots-
og Kulturstyrelsen altid vil skulle meddele tilladelse til
byggearbejder i fredede bygninger. Derimod vil byggear-
bejder i bygninger, der er omfattede af lokalplaner med
bevarende bestemmelser, men ikke er fredede, som regel

kun skulle anmeldes til den pågældende kommune,
Derimod kræver udvendige byggearbejder på byg-

ninger, der er omfattede af lokalplaner med bevarende
bestemmelser), godkendelse af den pågældende kom-
mune. Med godkendelse menes en dispensation fra lo-
kalplanen efter Planlovens § 19, stk. 1.

Landsforeningens planudvalg har således et solidt
indtryk af, at mange lokalplaner har bevaringsbestem-
melser, der er udformet med baggrund i Planlovens ss 

'15,

stk.2, nr.15. Det betyder, at bebyggelsen kun med god-
kendelse/dispensation fra kommunalbestyrelsen må
nedrives, ombygges eller på anden vis ændres. Lokalpla-
nen vil ofte være forsynet med stilblade, bygningsregi-
streringer m,v,, der tydeliggør, hvad ejeren kan forvente
at få godkendelse til. Hvis reglerne overtrædes, er der
mu ghed for at indgive politianmeldelse og meddele
f,eks kommunalt standsningspåbud.

Den seneste udvikling
Tidligere var fredninger opdelt i klasse A- og klasse
B-fredninger, Klasse A omfattede en totalfredning af byg-
ningen, hvad placering i klasse B i princippet også indebar,
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men B-bygningers historiske værdi var af mindre nationa
betydning end A-bygningerne, og denne skelnen medfør-
te forskellig retstatus for A og B,

Kort fortalt betød A-f redning i praksis, at alle byggear-
bejder, udvendige som indvendige, skulle godkendes, før-
end de kunne iværksættes, mens byggearbejder, udven-
dige som indvendige, i B-huse nok også skulle meddeles,
men i tilfaelde af uenighed kunne ejer og bygherre gen-

nemføre deres egne intentioner. Kun i årene 1960-79 skulle
byggearbejder på facader på B-huse ud til offentlig vej i by-

mæssige bebyggelser godkendes. Dette fænomen har Iørl
til den misforståede tale om "facadefredning", (Se mere om
problematikken i artiklen af afd., direktør, cand, jur, m,m.
Viggo Nielsen i By & Land nr, 68, september 2005).

Siden 1979 har der kun været 6n fredningstype gæl-

dende, nemlig den, der svarer til den tidligere klasse A.
Ved reformen i1979 fik de tidligere B-fredninger således
fuld retlig status som de tidligere A-fredede huse, men
forinden kunne altså meget uheldigt nå at være sket.

Virkningen af affredning
Hvis det kun er bygningens ydre, som skal beskyttes,
skal det i stedet ske gennem en lokalplan med bevaren-
de bestemmelser eller en specifik erklaering herom, afgi-
vet af Siots- og Kulturstyrelsen i henhold til Bygnings-
fredningsloven.

Styrelsen har de seneste år igangsat en revision af
f redningslisten, som medfører en række aff redninger
(f redningsophaevelser), Disse affredninger har især rettet
sig mod bygninger, som tidligere var omfattet af klasse B.

At en bygning bliver affredet, betyder imidlertid ikke

automatisk, at den bliver omfattet af en loka p an med
bevarende bestemmelser, og kommunen -a' 'i..:: gt

tilat igangsætte en proces for at t .:.::- -,.: =' :=a.'
beskyttelse. Dog ses det I i rr= a"'-,' ':.-. '=;e, at

Styrelsen erklærer den pa_.= -=',= :..- -; for beva-
ringsværdig.

Dette system ha' :: =:=. :- --Dr'gget, uhensigts-
mæssig effekt, ". s :.,.- -.=--=s iacade stadig har en

bevarngs.æ r i-* ..' a. -::i, nvis der ikke af staten
beslutt:. a' a= a' '::='. 

='-e, eiler af kommunen ved-

ldBtr: r -\. ,. =, -:,3i'ende bestemmelsef. Der vil
med ano': -'. ,.:-.2 =- .:kuumperiode, hvor bygninger-
ne kan æi- Jre= ci -asxe miste deres særpræg, inden de

om mu igt iger n"iåtte b ive beskyttet.
Det er derfor vigtigt, at der i forlængelse af - eller end-
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Hotel Postgaarden i Sorø blev B-fredet 1918, men affredet 2004. Forhuset har stadig kitfalsede vinduer, men hvar længe? En

lokalplan for karreen f ra 2009 forhindrer ikke termovinduer. Foto: Helge Torm, marts 2016.

nu bedre parallelt med - en affredning igivet fald lværk-

sættes en proces i kommunen med henblik på at beslutte,

om bygningen i stedet skal beskyttes gennem en lokal-
plan med bevarende bestemmelser, Det står enhver f rit at

igangsætte en sådan proces.

Særligt om bevaringsværdige bygninger
Forskellen på en fredet bygning og en bevaringsværdig

bygning er, at de fredede bygninger har særlige arkitek-
toniske eller kulturhistoriske kvaliteter af national betyd-
ning, mens de bevaringsvaerdige bygninger har regional

eller lokal betydning,

Kommunerne kan udpege bygninger som bevarings-
værdige i kommuneplanen eller udarbejde bevarende
loka planer til sikring af bygningerne eller bebyggelses-

.t.-<-'lrerne for et område. Retsvirkningerne for de be-
,.' -a..=' lge bygninger fremgår af Bygningsfrednings-
,,=-. . -: -.i ndebærer en offentlighedsprocedure, før
),'..=-. = =' ---= - -eddeler tilladelse til nedrivning.

i .. -^ - -- -

nen, kar ,a^ a .'a
af et forbuc ."'::'
forbud er der' a'

=' ::', arngsværdig i kommunepla-
: :---:* i- ':-3 p a^ på bagg'urd

-- ::-- - -r--.-.lsen om- a _,: L -:r o 5Ørc

:-. -::':-:= :=' ':i,:^i g: O-

kalplan,
I øvrigt er det genere ! s:: :: .::-! si:-gs-a.'.c'

godt ijuridisk forstand bevaring.. æ.; ;: : -;-ii'E;- 3'5 l1-

rede imod forringe ser, ja, nedrivning. De hiciiclge erfarin-

BY & LAND NR, 1]1 - MARTS 2O16

ger er alt andet end opmuntrende,
Det virker således som en fast regel, ai kommuner

imødekommer ejeres ansøgning om tilladelse til uheldi-
ge ændringer eller i vaersie fald nedrivning af deres be-

varingsværdige hus. Afgørelsen skal dog først afvente en

offentlig høring at 14 dages varighed. Her har lokalfor-
eningerne mulighed for at yde en vigtig indsats.

Særlige krav til lokalplan med bevarende bestemmelser?
Når der træffes en beslutning om at gøre en bygning be-

varingsvaerdig, sker der samtidig en indskrænkning af eje-

rens bestemmelsesret over bygningen. Ejeren skal derfor
kende sin retsstilling via lokalplanen, og der er krav om, at

lokalplanen er meget klar i sit indhold,

Natur- og Miljøklagenævnet har flere gange udtalt,
at tvivl om forståelse af en lokalplan ikke bør komme eje-

ren af bygningen til skade. En tommelf ingerregel er, at en

lokalplan med bevarende bestemmelser skal udformes
på en sådan måde, at også andre end eksperter i lokal-
plan-læsning kan forstå dens indhold og rækkevldde, Her-

ved sikres, at bygnrngens ejer vil kende sin retsstilling på

baggrund af loka pLanen.

Scø,gsreil tii crttklen og de emner, den beskriver, kan rettes

r,r ioriat:eren eller henholdsvis til arkitekt Susanne Koch og

cr< tekt l,ene Margrethe .Jensen, der begge er medlemmer af
l-andsforeningens planudvalg og har bidraget til artiklen.


