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Ændringsforslag og kommentarer til forslag til Kommuneplantillæg nr. 

10 ’Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune’ 

  

Jeg skal hermed, på vegne af de tre bevaringsforeninger i Vordingborg Kommune, fremsætte de 

nedenstående kommentarer og ændringsforslag til forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 - 

Bevaringsværdige bygninger i Vordingborg Kommune. 

Allerførst vil vi dog godt sige TAK til Vordingborg Kommune for at have udarbejdet dette 

Kommuneplantillæg. Det er – sammen med kommuneplanens udpegning af kulturmiljøer overalt i 

kommunen – en opfyldelse af et mangeårigt ønske fra bevaringsforeningernes side. 

Kommuneplantillægget åbner mulighed for et mere systematisk og konsekvent arbejde med den 

bevaringsværdige bygningsmasse, og for en bedre sikring af de store bevaringsværdier, som en del 

af kommunens bygninger og bymiljøer rummer. 

Ændringsforslag til Kommuneplantillægget 

Vi har følgende konkrete ændringsforslag til kommuneplantillæggets tekst og retningslinier:  
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I afsnittet ’Mål’  foreslås de to første afsnit ændret til: 

•        ’Vordingborg kommune vil værne om de bevaringsværdige bygninger i kommunen med høj 

bevaringsværdi fra 1-4 efter SAVE-metoden.  

Den bevaringsværdige bygningsmasse søges højnet igennem klare retningslinjer, information og 

dialog med ejere og håndværkere’. 

  

I afsnittet ’Redegørelse’, slutningen af 1. afsnit, tilføjes: 

•        ’og handel’. 

  

I afsnittet ’Retningslinjer’ foreslås følgende ændringer: 

  

Retningslinje 8 foreslås flyttet op som Retningslinje 2, da den indeholder den eneste deciderede 

retsvirkning af kommuneplantillægget. 

  

Nuværende retningslinje 3 fastholdes på denne plads, da den angiver den generelt foretrukne 

fremgangsmåde ved andre ændringsønsker end nedrivning. Den ændres til følgende ordlyd: 

•        Gennemgribende renovering og andre ændringer af bevaringsværdige bygninger kan skade 

bevaringsværdier, både ved den enkelte bygning selv og i den bymæssige sammenhæng, som denne 

indgår i. Alle byggesager for bygninger med SAVE-værdi 1-4 vurderes af administrationen ud fra 

dette hensyn. Administrationens primære værktøj til at undgå truende skader på 

bevaringsværdierne, er at hjælpe og påvirke ejerne gennem information og dialog. Ved renovering 

af bygninger med høj bevaringsværdi henvises til stilblade, udarbejdet af Bygningskultur 2015 for 

bygninger i landzone.   

  

Nuværende retningslinje 2 foreslås placeret som nr. 4, med følgende ordlyd: 

•        Bygninger med høj bevaringsværdi bør administreres restriktivt, idet kommunen kan overveje at 

nedlægge et §14-forbud mod et påtænkt byggearbejde og derefter udarbejde en lokalplan, der 

forebygger skader på bevaringsværdierne. Denne mulighed bør dog kun anvendes, når det skønnes, 

at særligt store bevaringsværdier står på spil. Der kan være tale om trusler mod bevaringsværdier 

både ved den enkelte bygning selv og i den bymæssige sammenhæng, denne indgår i.  

  

•        I nuværende retningslinje 4 skrives bevaringsforeningernes navne korrekt (som i dette indlægs 

hoved). 



  

Det foreslås endelig at tilføje en retningslinje med følgende ordlyd: 

•        Ved offentlig støtte fra Bygningsforbedringsudvalg m.v. stilles der krav om, at støtte fortrinsvis 

gives til bevaringsværdige bygninger, og at støttede ombygnings- og renoveringsarbejder udføres 

uden at bevaringsværdierne lider skade. Hensigten hermed er, at kommunalbestyrelsen skal kunne 

sikre, at bevaringsværdierne opretholdes eller øges i forbindelse med, at der ydes støtte. 

Øvrige kommentarer: 

Bevaringsforeningerne har de følgende øvrige kommentarer til kommuneplantillægget: 

  

•        Vi opfordrer kommunen til at sikre muligheder for en seriøs administrativ opfølgning af 

kommuneplantillægget, bl.a. ved at udarbejde en mere detailleret intern instruks i, hvordan der 

administrativt kan arbejdes med udførelse af kommuneplantillæggets bestemmelser – f. eks. i forb. 

m. byggesager og lokalplanudarbejdelse. 

  

•        Vi opfordrer kommunen til at gennemføre en informationskampagne overfor ejere af 

bevaringsværdige huse i forb. m. kommuneplantillæggets vedtagelse. Kampagnen skal bestå af dels 

annoncering på kommunens sider i Sydsjællands Tidende, dels et brev til alle ejere af huse med 

SAVE-værdi 1-4, hvor de informeres om, at de er ejere af et bevaringsværdigt hus, der nu er 

optaget i kommuneplanen, og hvad det betyder for dem: At de skal være opmærksomme på at 

fastholde de kvaliteter, der gør deres hus bevaringsværdigt, at de bør undgå at ændre disse kvaliteter 

ved evt. ombygninger, at de kan få hjælp og vejledning på kommunen og (til dels) i 

bevaringsforeningerne – men også, at kommunen har mulighed for at gennemtrumfe beskyttelse af 

bevaringsværdier, som skønnes truet. 

  

•        Vi opfordrer kommunen til at sikre ressourcer til en tilfredsstillende vejledning til ejere af 

bevaringsværdige huse. Bevaringsforeningerne stiller sig gerne til rådighed som sparringspartnere 

for ejere af bevaringsværdige huse, der måtte ønske det - uden at vi dog kan påtage os hverken et 

formelt medansvar for kommunens vejledningspligt (vores indsats er afhængig af de til enhver tid 

til rådighed stående ressourcer i den enkelte forening) eller et rådgiveransvar. 

  

Vi skal endelig meddele, at bevaringsforeningerne har besluttet at søge midler til at udarbejde en 

vejledning om bygningsfarver. Vi indbyder kommunen til samarbejde om dette. 

  

  



Med venlig hilsen, 

på bevaringsforeningernes vegne 

  

  

Erik Büchert 

 


