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Beliggenhed 

Byggeskik 

Kirke og 
forsamling 

Lokale produkter 

Natur-
oplevelser 

Pladser og stier Historisk identitet 

Bæredygtige løsninger 

Fællesskaber 

Pendling og service 
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De stedbundne materielle ressourcer 

 h 

1. Det unikke 

2. Det sjældne 

3. Det særlige 

4. Det almindelige 

Hverdagslandskabet 

Værdifulde 
kulturmiljøer 
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Kulturmiljø historik 

• Kronik af Svend Auken 1994, 
miljøpolitikkens 3. dimension 

• Regionplan 1997:   
kulturmiljøer bør udpeges 

• Regionplan 2001 og 2005: 
kulturmiljøer skal udpeges 

• Kommuneplan 2009 og 2013: 
kulturmiljøer skal udpeges, 
både i by og land 
 

Statslige 
interesser og 
Planloven  
§ 11a stk. 14 
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Kulturmiljø 

”Et geografisk afgrænset område, der i sin 
fremtræden afspejler væsentlige træk af 
den samfundsmæssige udvikling” 

 

 

Et værdifuldt udsnit af den faste kulturarv i 
byen eller landskabet, der fortæller særlig 
godt om  

• et tema, fx landsbyen 

• en tidsepoke, fx andelstiden 

• en udvikling, fx land til forstad 
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SAVE, KIP og LKM 

SAVE LKM KIP 

• Topografi 

• Historie 

• Arkitektur 

• Naturgeografi 

• Kulturgeografi 

• Rumlige og 
visuelle forhold 

• Landskab 

• Kulturhistorie 

Byer og bygninger Kulturmiljøer Landskabskarakter 
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Den faste kulturarv 

• Fredede 
bygninger 

• Bevaringsværdige 
bygninger 

• Fredede 
fortidsminder 

• Sten- og 
jorddiger 

• Kulturarvsarealer 

• Kulturmiljøer 

• Kirkeomgivelser 

• Verdensarv 
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Kulturarvsforvaltningen 
er blevet mere kompleks 
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Monumenter Kulturmiljø og helheder 

National betydning Det lokale og egnsspecifikke 

Fredning Udpegning og karakteristik 

Kulturel diversitet Elitær, monokulturel 

Kontrol Facilitering og dialog 
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Kulturarv skal opleves  
og værdsættes 
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Oplevelse 

Forståelse 

Værdisætning 

Bevaring 
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 Kulturarv kan betale sig!!!  

• Skaber lokal udvikling 

• Tiltrækker borgere 

• Understøtter erhvervsudvikling 

• Tiltrækker turister 

• Skaber identitet  

• Borgerne ønsker en aktiv 
kulturarvspolitik! 
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Kulturarvskommuner I + II 
2006-07 og 2008-10 

• Hjørring skaber oplevelser i det åbne 
landskab 

• Aalborg genanvender industrien 

• Haderslev styrker turismen 

• Hvidovre giver forstaden identitet og 
historie 

• Halsnæs: Industriens potentiale i 
udviklingen 

• Vordingborg: Samspillet med købstæder 
og ny type liv i landbebyggelser 

• Mariagerfjord: Byidentiteter, havnemiljøer 
og kystnære kulturmiljøer 

• Langeland, Ærø, Svendborg og Fåborg: 
Den samlede fortælling om Det Sydfynske 
Ø-hav 
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Kulturarvskommuner  
6 ANBEFALINGER 

• Find den gode, fælles fortælling 

• Tænk i helheder frem for 
enkeltelementer 

• Formuler en vision 

• Find, visualiser og kommuniker de 
fysiske kvaliteter 

• Gør kulturarven til en integreret del 
af planlægningsarbejdet 

• Arbejd på tværs af forvaltninger, 
museer og andre interessenter 
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Samarbejde med museerne 

MUSEUMSLOVEN (kap 8): 

• Museerne skal virke for, at 
bevaringsværdier sikres for 
eftertiden 

• Planmyndighederne skal 
inddrage museerne ved 
planer, der berører 
bevaringsværdier 

• Kommunerne kan nedsætte 
et lokalt kulturmiljøråd 

Arkæologisk 
ansvar 

Fra 42 til 27 

Planlægger: Har du talt med dit museum i dag? 
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Når kulturmiljøet er 
udpeget 1 

• God redegørelse, tydelige værdier 

• Faktaark til byggesagsbehandling 

• Udpeg bevaringsværdige 
bygninger i kulturmiljøet 

• Lokalplaner (bevarende) 

• Borgermøder og byvandring, 
fortæl historierne 

• Bygningsforbedringsudvalg 

• Præmiering og synliggørelse af 
gode initiativer 
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Når kulturmiljøet er 
udpeget 2 

• Integration i øvrige planer – 
på tværs 

• Friluftsplanlægning, stier, 
skilte mv. 

• Turisme, destinations-
udvikling, oplevelsesrum 

• Samarbejde med 
lokalsamfund om brug og 
bevaring 

• Festivaller, markeder, 
kulturtilbud 
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Konklusion 

• Kulturmiljøet er en vigtig 
stedbunden ressource 

• Værdierne skal være tydelige 

• Bevaring kræver vedvarende 
formidling og folkelig forståelse 

• Integrer med anden forvaltning 

• Samarbejde med museerne og 
borgerne er afgørende for 
succes 
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