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Høring: udkast til vejledning om lokalplanlægning med et 
bevaringssigte 
 
Akademisk Arkitektforening takker for det tilsendte materiale og for 
muligheden for at afgive høringssvar herom. 
 
Erhvervsstyrelsen skal have megen ros for vejledningen, der må 
forventes at inspirere kommunerne til at øge indsatsen for at varetage 
værdifulde dele af Danmarks bygningsarv og herunder arkitektoniske 
kvaliteter.  
 
Overordnede kommentarer 
 
Det påskønnes, at varetagelse af bevaringsværdier ikke motiveres 
alene med økonomiske og strategiske fordele, men at der også peges 
på bevaringsværdiernes betydning for den lokale og nationale kultur 
og identitet. Sådanne værdier og mulighederne for at opleve dele af 
den arkitektoniske kulturhistorie, som der gøres glimrende rede for i 
vejledningen, kan godt fortjene at komme tydeligere til udtryk i 
indledningen. 
 
Helt overordnet giver vejledningen en grundig og kvalificeret støtte til 
de planlæggere, der skal udføre arbejdet. Vejledningen vil med fordel 
kunne suppleres med en kortfattet pjece, henvendt til de politikere, 
der skal træffe beslutning om udarbejdelse af bevarende lokalplaner, 
og til ejere af de berørte ejendomme samt borgere iøvrigt.  
 
Det er et godt element i vejledningen, at der er links til en række 
konkrete eksempler på lokalplaner med bevaringssigte. Det kan her 
være hensigtsmæssigt tidligt i vejledningen at gøre opmærksom på, at 
eksemplerne ikke på alle punkter skal betragtes som paradigmatiske, 
idet flere af dem indeholder bestemmelser, der må betegnes som 
problematiske, herunder enkelte der savner hjemmel i planloven.  
 
Det kan også være hensigtsmæssigt generelt at gøre opmærksom på 
formålsparagraffens betydning for dispensationsmulighederne. I en 
lokalplan med et bevaringsværdigt sigte vil det ofte være 
hensigtsmæssigt at gøre udformningen af bebyggelsen til en del af 



 

 

formålet (ligesom det er tilfældet i nogle af de eksempler, der henvises 
til), mens det i andre tilfælde ikke er hensigtsmæssigt med en sådan 
begrænsning af dispensationsmulighederne. 
 
Specifikke kommentarer 
 
Kompetencenormer er væsentlige, ofte uundværlige, elementer i en 
bevarende lokalplan. De nævnes første gang på side 8, men først på 
side 144 og 146 forklares forskellen på forholdsnormer og 
kompetencenormer. Endvidere forekommer omtalen af 
kompetencenormer ikke alle steder at være helt stringent. Fx på side 
127 (”Brug kun kompetencenorm når det er absolut nødvendigt”) og 
spørgsmål på side 146 (”Er der kompetencenormer, der er bedre end 
andre?”). Det vil være hensigtsmæssigt med en præcis sondring 
mellem lovhjemlede og ikke lovhjemlede kompetencenormer, jf. 
lokalplanvejledningen, afsnit 1.4.3.  
 
I afsnit 3, Bevaringsværdige værdier på landet, vil det være relevant at 
redegøre for, at en kommuneplan jf. planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 11, 
skal indeholde retningslinjer for beliggenhed af arealer til lokalisering 
af driftsbygninger og driftsanlæg på store jordbrug. Gennem sådanne 
retningslinjer – men også gennem administration af 
landzonebestemmelserne iøvrigt – kan man sikre, at nærområdet til 
sådanne bevaringsværdige værdier, der behandles i dette afsnit, 
friholdes for anlæg, der går ud over oplevelsen af bevaringsværdierne.  
 
I afsnit 4, Byernes bevaringsværdier, bør der indarbejdes oplysninger 
om betydningen af fastsættelsen af bebyggelsesprocenter og 
etageantal, både i kommuneplanens rammer for lokalplaner og i 
lokalplaner. Hvis der åbnes mulighed for høje bebyggelsesprocenter 
og høje etageantal, vil det give en grundejer forventning om store 
byggemuligheder. Hvis lokalplanrammerne og lokalplanen åbner 
mulighed for et væsentligt større etageareal end den nuværende, vil 
det være i direkte modstrid med ønsker og bestemmelser om bevaring 
af eksisterende bygninger. Derimod vil en lav bebyggelsesprocent 
signalere, at ejeren kan disponere over et større etageareal ved 
bevaring af nuværende bygning, end ved nedrivning og nybyggeri. 
 
Også afsnit 5, Proces og borgerinddragelse, fortjener ros for 
påpegning af, hvor vigtigt det er med inddragelse af grundejere og 
andre borgere tidligt i processen. I den forbindelse vil det være 
relevant at gøre opmærksom på vigtigheden af at støtte grundejernes 
tillid til planen gennem dens administration, så lokalplanens 
bestemmelser ikke undermineres af væsentlige ændringer eller af 
vidtgående dispensationer. Det er der fare for er tilfældet med den 
bevarende lokalplan for Hasseris, der (med rette) er angivet som et 
godt eksempel i vejledningen. Her er dels gennem en ny lokalplan 
åbnet mulighed for etagebebyggelse på en ejendom, dels givet en 
række dispensationer, hvilket mindsker øvrige grundejeres tillid til 
planen og hermed svækker deres motivering for selv at overholde 
planen. 
 
Mange af de gode, illustrerende fotos er forsynet med stedsangivelse, 
men det savnes i nogle tilfælde. Og modsat kunne man ønske et foto 



 

 

af Hestetorvet i Roskilde, der i afsnit 4, Byens pladser og rum, 
fremhæves som et godt eksempel på, at man ud fra en 
bevaringssynsvinkel har taget tydelige historiske hensyn i den nye 
indretning. 
 
På side 76 beskrives hvor væsentligt særlige typer af materialer og 
præparater kan være for facadeudtryk i en husrække. I stedet for at 
lægge op til at lade det bero på en prøvelse hos Natur- og 
Miljøklagenævnet, bør der i vejledningen redegøres for hvor langt det 
vurderes, at man kan gå i denne henseende. På side 94 anføres, at 
særlige præparater til vedligeholdelse ikke kan reguleres i en 
lokalplan, og at ”lokalplanen evt. (vil) kunne suppleres af en 
vejledningstekst, der vejleder i brug af materialer”. Her – eller måske 
i indledningen? - må det gerne anbefales mere direkte, at 
lokalplanens bestemmelser bliver understøttet af en vejledning. 
 
I forbindelse med omtale af § 14-forbud på side 142 kan det være 
hensigtsmæssigt at erindre om forvaltningsretlige bestemmelser om 
varsling og partshøring. 
 
På side 146 skrives om temalokalplaner, f.eks. for et områdes skilte og 
facader eller energiforanstaltninger. Det bør forklares, hvor det vil 
være hensigtsmæssig med en sådan bevarende lokalplan, uden at den 
samtidigt omfatter andre forhold. 
 
På side 149, Bevaring af bymiljøer, anføres, at bevaringsværdier er 
ofte i højere grad bundet til selve (by)miljøet end til de enkelte 
bygninger. Der bør også gøres opmærksom på, at bevaringsværdige 
bygninger mv. i nogle byer ligger spredt, og vil kunne behandles i en 
lokalplan for flere særskilte ejendomme. 
 
Situationen med udarbejdelse af en bevarende lokalplan for 
landzonearealer, der er fastlagt til jordbrugsmæssig anvendelse, side 
157, bør forklares nærmere. 
 
Indarbejdelse af forslag til supplering af vejledningens indhold, der 
som ovenstående kommer i forbindelse med høringen, bør kunne ske 
uden at forøge dens i forvejen store omfang, men skønnes at kunne 
indarbejdes ved bearbejdning af nogle afsnit, der nok kunne nok 
gøres lidt kortere. Vi går ud fra som en selvfølge, at der som led i 
færdiggørelsen vil blive foretaget de fornødne korrekturrettelser samt 
tilføjet et stikordsregister. 
 
Arkitektforeningen stiller sig behjælpelig med uddybende 
kommentarer eller rådgivning i forbindelse med vejledning om 
lokalplanlægning med et bevaringssigte.  
 
Med venlig hilsen 

Annette Blegvad 
Leder af Politik & Analyse 
Akademisk Arkitektforening 

 


