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Forord

Udvalget om sikring af betryggende vedligeholdelse af ældre bevarings-
værdige - men ikke fredede - ejendomme på land og i by, »Bevarings -
og Vedligeholdelsesudvalget«, afgiver hermed betænkning om bevarings-
værdige huse til beboelse.

Hovedmålsætningen for udvalgets arbejde har været at overveje hen-
sigtsmæssige foranstaltninger til sikring af de ældre bevaringsværdige
ejendomme.

Som led heri har udvalget henvendt sig til kommunerne for at få en sam-
let oversigt over, i hvilket omfang den bevaringsværdige bebyggelse alle-
rede var registreret, og hvilke foranstaltninger der allerede måtte være
taget i anvendelse af kommunerne.

Et af hovedelementerne i betænkningen er redegørelsen for de indhente-
de oplysninger fra kommunerne med en oversigt over eksisterende by-
planvedtægter og lokalplaner, herunder landzonelokalplaner med beva-
ringsbestemmelser, udarbejdede registreringer, bevaringsplaner og lig-
nende - »Kommuneundersøgelsen«.

Et andet hovedelement i betænkningen er en fastlæggelse af generelle
kriterier for, hvilke bygninger der kan anses for bevaringsværdige.

Det har været et grundsynspunkt, at kriterierne ved deres udformning
skal være lette at administrere.

I kriterierne indgår objektive kriterier som bygningens alder, men også
subjektive kriterier som bygningens arkitektoniske kvalitet, de kulturhi-
storiske, herunder bygningshistoriske interesser og de miljømæssige in-
teresser, der knytter sig til den enkelte bygning. Tillige indgår en kon-
kret vurdering af, om bygningen fortsat fremtræder intakt, eller om den
på grund af ombygninger og tilbygninger har mistet sin bevaringsværdi.

Ved anvendelsen af subjektive kriterier indgår selvsagt æstetiske hold-
ninger. Bevaringskriterier, som hviler på dette grundlag, kan ændre sig
fra årti til årti og vil altid være underkastet diskussion.
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Et tredie hovedelement og som en samlet konklusion på udvalgets over-
vejelser er medtaget en skitse til lov om årlige tilskud til vedligeholdelses-
og istandsættelsesarbejder på de bevaringsværdige huse til beboelse.

Den foreslåede ordning er frivillig og skal betragtes som et tilbud til ejere
af bevaringsværdige beboelseshuse. I forbindelse med et tilskud til en
vedligeholdelse og istandsættelse forudsættes det sikret, at husets beva-
ringsværdi opretholdes.

I tilslutning til betænkningen er endelig udarbejdet to publikationer
»Om Byggeskik og Vedligeholdelse« og »Den bevaringsværdige bolig -
på land og i by«.

Publikationerne udgives af fredningsstyrelsen i forbindelse med afgivel-
sen af betænkningen.

Begge publikationer skal ses som en håndsrækning til ejere og lejere i
den ældre bevaringsværdige boligbebyggelse og til kommunale og andre
interesserede myndigheder.

Jens N. Christiansen

Formand
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1. Indledning

Baggrund for udvalgets Ved lov om ændring af ligningsloven (bestemmelsen om lejeværdi af
nedsættelse egen bolig m.v.), lov nr. 125 af 30. marts 1982, ændredes den hidtidige

bestemmelse om fradrag for faktiske vedligeholdelsesudgifter til land-

brugets stuehuse til et standardfradrag på 2.000 kr. Dermed gennemfør-

tes en skattemæssig ligestilling med parcelhuse.

Ved folketingets behandling af forslaget i folketingsåret 1981-82 gav mi-

nisteren for skatter og afgifter tilsagn om, at regeringen ville nedsætte

et udvalg til at overveje, hvilke foranstaltninger der kan være hensigts-

mæssige for at sikre betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsvær-

dige ejendomme såvel på land som i by.

Efter aftale med ministeren for skatter og afgifter blev udvalget nedsat

af miljøministeren ved brev af 23. juli 1982.

Den nuværende regering har tilsluttet sig udvalgets nedsættelse og kom-

missorium.

Udvalgets kommissorium Bevarings- og vedligeholdelsesudvalget fik følgende kommissorium:

»Udvalget skal overveje, hvilke foranstaltninger der kan være hensigts-
mæssige for at sikre betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsvær-
dige, men ikke fredede ejendomme på land og i by.

Udvalget skal herunder overveje grundlaget for, hvilke grupper af byg-

ninger der er bevaringsværdige, og hvilke der har særlige vedligeholdel-

sesproblemer af såvel teknisk som økonomisk art.

Endvidere skal udvalget undersøge betydningen af den kortlægning af

den bevaringsværdige bebyggelse, der i dag finder sted i relation til løs-

ningen af vedligeholdelsesproblemer.

Udvalget skal søge at fremkomme med forslag til hensigtsmæssige løs-

ninger, herunder forslag til ændringer i lovgivningen.

Udvalget skal med henblik på en løsning af problemerne nærmere un-

dersøge mulighederne for gennemførelse af lempelser i beskatningen
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konkret og generelt, for øget støtte til vedligeholdelses- og istandsættel-

sesarbejder, herunder midler til beskæftigelsesarbejder og ved at tilveje-

bringe muligheder for et øget genbrug af materialer.

Udvalget skal under arbejdet tage kontakt med landbrugets organisatio-

ner og andre interesserede organisationer.

Udvalgets arbejde forventes færdigt 1. juli 1983.«

På grund af arbejdets omfang er fristen senere af miljøministeren for-

længet til årsskiftet 1983/1984.

Udvalgets sammensæt- I miljøministerens brev af 23. juli 1982 anmodede miljøministeren bolig-

ning ministeriet, indenrigsministeriet, ministeriet for skatter og afgifter,

Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening og mil-

jøministeriets planstyrelse om at udpege et medlem og miljøministeriets

fredningsstyrelse om at udpege to medlemmer til udvalget. Miljømini-

sterens brev er gengivet som bilag 1 til denne betænkning.

Miljøministeren anmodede endvidere kommunaldirektør Jens N. Chri-

stiansen, Gladsaxe kommune, om at være formand for udvalget.

Udvalget fik følgende sammensætning:

Kommunaldirektør Jens N. Christiansen, Gladsaxe kommune, udpeget
af miljøministeren som formand

Fuldmægtig Hans Henrik Grandjean, boligstyrelsen, udpeget af bolig-

ministeriet

Fuldmægtig Claus Wilhjelm, udpeget af indenrigsministeriet

Fuldmægtig Lars Schultz Hansen, skattedepartementet, udpeget af mi-

nisteriet for skatter og afgifter, for perioden indtil 1. juli 1983, herefter

Fuldmægtig Kurt Ove Rasmussen, skattedepartementet

Fuldmægtig Olga Brüniche-Olsen udpeget af Amtsrådsforeningen i

Danmark, for perioden indtil 27. januar 1984, herefter

sekretær Jørn Roager Nielsen

Sekretariatschef Victor Saabye, Aalborg kommune, udpeget af Kom-

munernes Landsforening

Ekspeditionssekretær Erik Dencker, udpeget af planstyrelsen
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Kontorchef Sys Hartmann og kontorchef Bent Rud, begge udpeget af

fredningsstyrelsen

Sekretariatsfunktionerne er varetaget af fuldmægtig Inge Lise Enevold-

sen og assistent Birte Schäfer, fredningsstyrelsen.

Udvalgets virksomhed Udvalget har afholdt 15 møder. Første møde afholdtes 18. november

1982 og sidste møde den 9. februar 1984.

Møder med interesse- Udvalget har indhentet udtalelser fra foreninger og interesseorganisatio-

organisationer ner og har den 10. og 11. februar 1983 holdt møder med repræsentanter

for

De danske Landboforeninger

Danske Husmandsforeninger

Industrirådet

Håndværksrådet

Byggefagenes Samarbejdsudvalg

Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark

Tolvmandsforeningerne

Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur

Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur og

Bygnings Frednings Foreningen, Sammenslutningen af ejere, ad-

ministratorer og brugere af fredede bygninger (BYFO)

Udvalget har endvidere haft drøftelser med Brovst, Helsingør, Odense

og Aalborg kommuner.

Besigtigelser Som led i udvalgsarbejdet er gennemført besigtigelser i København,

Nordsjælland og Nordjylland. Endvidere har udvalgets formand og se-

kretær sammen med repræsentanter for fredningsstyrelsen været i Eng-

land og i Holland for at indhente oplysninger og drøfte disse landes erfa-

ringer med offentlig støtte til bygningsbevaring.

Afgrænsning af ud- Med udgangspunkt i kommissoriet har udvalget især søgt at belyse føl-

valgets arbejdsområde gende tre hovedspørgsmål:

Hvilke bygninger er Det første har været spørgsmålet om afgrænsningen af kriterier for,

bevaringsvcerdige hvad der kan betegnes som ældre bevaringsværdig bebyggelse. Spørgs-

målet har især betydning for, hvilke ejendomme der kan blive omfattet

af udvalgets indstillinger og konklusioner.

Ud fra det synspunkt, at jo ældre en bygning er, jo sjældnere er den,

har bygningens alder traditionelt været det første, der blev lagt vægt på

ved vurderingen af en bygnings bevaringsværdi.
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Ved vurderingen af en gammel bygnings værdi vil man især overveje,

hvor intakt den er, hvor meget af bygningen der stammer fra opførelsen,

hvor meget der er ændret ved ombygninger, og hvad der er forsvundet

ved nedslidning.

Et andet kriterium for bevaringsværdi er den arkitektoniske kvalitet.

Her lægges bl.a. vægt på bygningens proportioner, materialer og de

ændringer, der er foretaget på bygningen. Der lægges derudover vægt

på, at en bygning kan være udtryk for en hel egns byggeskik.

Det tredie bevaringskriterium er den kulturhistoriske interesse, en byg-

ning har. Her lægges ikke blot vægt på bygningens bygningskulturelle

værdi, men også f.eks. på, om der har knyttet sig en historisk/kulturhi-

storisk begivenhed til bygningen.

Endvidere kan bevaringsværdi være knyttet ikke blot til den enkelte

bygning, men til den helhed af bygninger, hvori den indgår. D.v.s. at

en bygning kan anses som bevaringsværdig alene på grund af, at den

er af betydning for miljøet.

Vedligeholdelse Det andet spørgsmål har været at afgrænse, hvilken karakter vedligehol-

delses- og istandsættelsesarbejderne skal have for at sikre bevaringsvær-

dierne. Udvalget har fundet, at der til besvarelse af dette spørgsmål bå-

de må indgå overvejelser om de forskellige typer af vedligeholdelses- og

istandsættelsesarbejder og om deres betydning for opretholdelsen af byg-

ningernes bevaringsværdige karakter.

Der knytter sig endvidere særlige problemer af håndværksmæssig, mate-

rialemæssig og økonomisk karakter til sådanne arbejder.

En udnyttelse af muligheden for genbrug af materialer indgår heri, lige-

som der ofte kan være tale om særlige arbejdskraftintensive arbejder

med en høj beskæftigelseseffekt.

Offentlig støtte og dens Det tredie spørgsmål har været at tilvejebringe et forslag om offentlig

effekt støtte og at foretage et skøn over effekten heraf. Herunder har udvalget

set på erfaringerne fra de hidtidige energistøtteordninger og disse ord-

ningers effekt.

En støtte til opretholdelse af de bevaringsværdige huse vil have en ikke

uvæsentlig beskæftigelseseffekt. Antallet af bevaringsværdige bygninger

er meget forskellig fra egn til egn. Dette har betydning for overvejelser-

ne, om en støtteordning skal være statsligt eller kommunalt finansieret.
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Status i de enkelte Fra kommunerne har udvalget fået en oversigt over den eksisterende re-

kommuner gistrering af bevaringsværdig bebyggelse. Materialet har betydning i

forbindelse med besvarelsen af spørgsmålet om, hvilke bygninger der er

anset for bevaringsværdige. Materialet har desuden betydning ved vur-

deringen af værdien af denne form for kortlægning.

Bygninger til beboelse Som nævnt er udvalgets nedsættelse sket på baggrund af afskaffelsen af

den fulde fradragsret for vedligeholdelse af landbrugets beboelsesbyg-

ninger.

På denne baggrund har udvalget koncentreret sig om bygninger til be-

boelse, herunder sommerhuse.

Erhvervs- og drifts- For erhvervsbygninger og for landbrugets driftsbygninger gælder særli-

bygninger ge fradrags- og afskrivningsregler.

Udvalget er opmærksom på, at der kan være ganske særlige problemer

knyttet til en fortsat bevaring af erhvervs- og driftsbygninger, især så-

fremt driftsforholdene ikke længere gør dem fuldt anvendelige, men har

ikke i betænkningen udarbejdet forslag herom.

I den udstrækning, tidligere mejerier, møller, skoler m.v. er overgået til

anvendelse til boligformål, er bebyggelserne omfattet af udvalgets over-

vejelser og konklusioner.

Publikationerne »Om I tilslutning til betænkningen er der udarbejdet to publikationer, som

Byggeskik og Vedlige- udgives af fredningsstyrelsen:

holdelse» og
»Den bevaringsværdige »Om Byggeskik og Vedligeholdelse« og »Den bevaringsværdige bolig -

bolig-på land og i by» på land og i by«.

»Om Byggeskik og Vedligeholdelse« indeholder en redegørelse for den

ældre byggeskik og dens traditioner og en angivelse af typer og metoder

for den vedligeholdelse, der er nødvendig for at opretholde bevarings-

værdierne i et ældre hus.

»Den bevaringsværdige bolig - på land og i by« viser gennem illustratio-

ner og den til illustrationerne knyttede tekst eksempler på bevaringsvær-

dig bebyggelse. Desuden angives en fremgangsmåde for en vurdering af,
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om en bygning til beboelse har en sådan karakter, at bygningen bør om-
fattes af udvalgets forslag og anbefalinger for opretholdelse af de beva-
ringsværdige huse til beboelse.

København, den 9. februar 1984.

Erik Dencker Hans Henrik Grandjean

Sys Hartmann Jørn Roager Nielsen

Kurt Ove Rasmussen Bent Rud

Victor Saabye Claus Wilhjelm

Jens N. Christiansen / Inge Lise Enevoldsen

(formand) (sekretær)
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2. Resume og anbefalinger

Betænkningen indeholder en gennemgang af en række problemer, der
knytter sig til sikringen af en betryggende vedligeholdelse og istandsæt-
telse af den bevaringsværdige bebyggelse til beboelse.

I dette kapitel redegøres for udvalgets konklusioner og anbefalinger.

Bygningsbestanden - kapitel 3

Bygningsbestanden, d.v.s. alle offentlige og privatejede bygninger til be-
boelse, erhvervs- og institutionsformål, herunder landbrugsbygninger
og produktions- og lagerbygninger, udgør godt 2,2 mill.

Godt 1,4 mill. af disse bygninger anvendes til helårs- eller sommerbebo-
else.

Ca. 540.000, eller omkring 38% af bebyggelsen til beboelse, har et opfø-
relsesår før 1940, og kun omkring 173.000 eller 12% har et opførelsesår,
der ligger før 1900.

For landbrugets stuehuse er ca. 87% opført før 1940, og ca. 39% har
et opførelsesår fra før 1900.

Af de stuehuse, der er opført før 1940, er 35% på mere end 200 m2. For
parcel-, række- og kædehuse udgør denne andel ca. 23%.

Udvalget har ikke ment, at en bygning opført efter 1940 på nuværende
tidspunkt kan betegnes som en ældre bygning. Ved vurderingen af,
hvilke bygninger der vil kunne anses for bevaringsværdige, har udvalget
derfor alene taget udgangspunkt i de ca. 540.000 bygninger til helårs-
og sommerbeboelse, der er opført før 1940.

Bygnings- og boligregistret (BBR) indeholder ikke samlede oplysninger
om væsentlige og større ombygninger på de enkelte huse.

15



Udvalget har i stedet udskilt de bygninger, hvor det af BBR's oplysnin-
ger fremgår, at både bygningernes tag og facader stadig er af traditionel-
le materialer.

Af de ca. 540.000 bygninger til beboelse der er opført før 1940, angiver
de registrerede data i BBR vedrørende tag og facader, at godt 300.000
af disse bygninger fortsat har både tag og facader af traditionelle materi-
aler. Af disse har godt 100.000 et opførelsesår fra før århundredskiftet.

BBR's oplysninger er ikke så detaljerede, at de alene kan anvendes som
vurderingsgrundlag for den bevaringsværdige bebyggelse.

Udvalget finder imidlertid, at det samlede materiale kan begrunde en
antagelse om, at størrelsesordenen af de bevaringsværdige bygninger til
beboelse opført før 1900 kan udgøre omtrent 100.000 eller godt halvde-
len af de beboelsesbygninger, der fortsat eksisterer fra før århundredskif-
tet.

For de huse, der er opført mellem 1900 og 1940, skønnes de bevarings-
værdige huse at udgøre en mindre andel af den boligbebyggelse, der iføl-
ge BBR stadig har både tag og facader af traditionelle materialer, såle-
des at der for huse opført mellem 1900 og 1940 også kan være tale om
op imod 100.000 bevaringsværdige huse til beboelse.

Medio 1984 bliver det muligt i BBR bl.a. at registrere oplysninger om
fredningsmæssige forhold og bygningens bevaringsværdi.

Udvalget anbefaler, at det netop oprettede datafelt på bygningsniveau
tages i brug for såvel de bygninger, der er bygningsfredede, som de be-
varingsværdige bygninger.

Dette basismateriale anbefales tilvejebragt, idet det vil lette bl.a. den
konkrete byggesagsbehandling og afgrænsningen af den bevaringsvær-
dige bebyggelse.

Udvalget anbefaler endvidere, at der som en første etape sker en korrek-
tion og kontrol af oplysningerne om bygningernes opførelsesår og andre
dataoplysninger vedrørende de bygninger, der er opført før 1900.
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Bygningsregistreringer, bevarende byplaner, lokalplaner og
udtalelser herom fra kommunerne - kapitel 4

Det materiale, udvalget har modtaget fra kommunerne, viser, at der er
en bred interesse lokalt for at sikre opretholdelsen af de ældre bevarings-
værdige bygninger.

106 kommuner har gennemført bevarende byplanvedtægter, bevarende
lokalplaner eller tinglyste deklarationer i medfør af den tidligere bygge-
lovs § 43, stk. 1c med henblik på at sikre indseende med bygningsæn-
dringer og bevaring af ejendommene. Omkring 21.000 ejendomme er
omfattet af sådanne bestemmelser.

I 93 kommuner er der endvidere gennemført en registrering af bebyg-
gelse.

Udtalelserne fra kommunerne viser på den ene side, at man er opmærk-
som på og lægger vægt på at få belyst og analyseret de bevaringsværdi-
er, der er tilbage i byerne, i landsbyerne og i det åbne land, og på den
anden side at der fortsat forestår et meget betydeligt registreringsarbej-
de, ikke blot i de kommuner, der slet intet materiale har, men også i
de kommuner, der ligger inde med et vist materiale.

I bilag 5 er givet en oversigt, opdelt på kommuner, over registreringer,
byplanvedtægter og lokalplaner med bevaringsbestemmelser og tinglys-
ninger efter den tidligere byggelovs § 43, stk. 1c, der foreligger i kom-
munerne.

Udtalelser fra organisationer og foreninger m.fl. - kapitel 5

Alle de hørte organisationer og foreninger har tilkendegivet, at de finder
det vigtigt, at der generelt sikres bedre muligheder for bistand til de be-
varingsværdige bygninger, både for at sikre det enkelte hus og for at sik-
re landsbymiljøer og samlede gadebilleder.

Landbrugets repræsentanter pegede på en genindførelse af fuld fra-
dragsret for udgifter til vedligeholdelse som den administrativt letteste
løsning.

Håndværksrådet pegede på, at en økonomisk støtteordning til gennem-
førelse af vedligeholdelse og istandsættelse i overensstemmelse med tra-
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ditionel byggeskik på de bevaringsværdige huse vil have stor beskæfti-
gelseseffekt, uanset om den gennemføres som en fradrags- eller en til-
skudsordning.

Med hensyn til en afgrænsning af den bevaringsværdige bebyggelse blev
der på den ene side af enkelte organisationer peget på en 50-års alders-
afgrænsning som et nemt og objektivt kriterium og på den anden side
af en række organisationer anført, at det ikke er muligt at foretage en
afgrænsning uden at foretage undersøgelser af hver ejendom. Grundla-
get for disse undersøgelser skulle være et alderskriterium set i sammen-
hæng med især de kulturhistoriske interesser.

Alle organisationer og foreninger pegede overfor udvalget på vigtighe-
den af at gennemføre en øget rådgivning og vejledning om rigtig vedli-
geholdelse og istandsættelse.

Endelig anførte flere foreninger, at der ikke er store udgiftsforskelle ved
vedligeholdelse og istandsættelse af de ældre huse og de fredede huse.

I kapitel 5 sammenfattes de synspunkter, organisationerne og forenin-
gerne er fremkommet med overfor udvalget, og i Appendix 3 er gengivet
et resumé af udtalelserne og tilkendegivelserne på møderne.

Bevaringsværdige huse til beboelse - kapitel 6

Begrebet »en bevaringsværdig bygning« er ikke et entydigt veldefineret
begreb.

Indtil omkring 1940 blev husene istandsat på traditionel håndværkervis,
og nye huse blev opført efter de gamle håndværkermetoder og konstruk-
tionsmæssigt i overensstemmelse med traditionel byggeskik.

I dag bliver de ældre huse ofte moderniseret med materialer og efter me-
toder, der er fremmed for bygningen og kan være ødelæggende i æste-
tisk og ofte også i konstruktionsmæssig henseende.

En registrering har ikke retsvirkninger i sig selv og forhindrer ikke, at
de registrerede bevaringsværdier forsvinder i løbet af nogle år. Kun hvis
der gennemføres bygningsfredning eller bevarende lokalplaner, vil kom-
munen få mulighed for indsigt med, at værdifulde huse bevares.
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En bevarende byplanvedtægt eller lokalplan indebærer imidlertid ikke
en vedligeholdelsespligt for ejerne, men giver alene kommunen mulig-
hed for indseende med forandringer.

Det forhold, at der gennem en registrering gøres opmærksom på en byg-
nings bevaringsværdi, viser sig ofte i praksis at medføre en faktisk be-
skyttelse, bl.a. derved at de enkelte ejere gøres interesseret i at oprethol-
de husets værdier.

Udvalget finder det vigtigt, at arbejdet med samlede registreringer af
hele miljøer intensiveres. Bl.a. derved opnår man et godt fundament for
overvejelser om bevaring eller nedrivning ved gennemførelse af byforny-
elsesprojekter.

Med henblik på at opnå mere ensartede og dermed mere sammenligne-
lige registreringer af bevaringsværdierne anbefales, at den vejledning i
registrering af byer og bygninger, som er udarbejdet af fredningsstyrel-
sen i 1981, anvendes som grundlag ved gennemførelsen af de fremtidige
registranter.

Det er udvalgets opfattelse, at samlede registreringer som et supplement
til BBR's ajourføringer kan være en vigtig del af grundlaget for den dag-
lige administration af byggeloven og kommuneplanloven og være ud-
gangspunkt for en helhedsvurdering af et områdes karakter.

De huse, der er værd at bevare, er ikke blot de omkring ca. 3.500 ejen-
domme, der er blevet bygningsfredet. Det er heller ikke kun huse, der
er omfattet af en bevaringsdeklaration i medfør af den tidligere bygge-
lovs § 43 stk. 1c eller af en byplanvedtægt eller en lokalplan med beva-
ringsbestemmelser.

Det er endelig heller ikke kun de bygninger, der i forbindelse med en
registrering har fået fastslået, at bygningen er bevaringsværdig.

I den øvrige bygningsmasse er der stadig mange bygninger, der er værd
at bevare. De kan belyse bolig-, arbejds- og produktionsvilkår og andre
væsentlige træk i den samfundsudvikling, der har fundet sted til forskel-
lige tider, og de kan som del af en helhed præge et by- eller landsbymil-
jø, et kvarter i en større by eller give landskabsbilledet dets særlige ka-
rakter.

De kriterier, der indgår ved vurdering af, om en bygning er bevarings-
værdig, er alder, arkitektonisk kvalitet, kulturhistoriske interesser, og
herunder bygningskulturelle interesser og miljømæssige interesser.
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En bygnings alder er traditionelt det første, der lægges vægt på ved vur-
deringen af bevaringsværdien. Jo ældre en bygning er, jo sjældnere kan
den være, og af den grund vigtig at bevare som vidnesbyrd om ældre
kulturer.

Den arkitektoniske kvalitet kan være vanskelig at definere, men viser sig
især i bygningens harmoniske proportionering og i anvendelsen af mate-
rialer, farver og dekoration.

På forskellige egne kan der findes detailudformninger og for bindings-
værkshuse forskel på bindingsværk, der er karakteristisk for egnen og for
lokale bygmestre. For både større og mindre huse kan det gælde, at et
bygningsværk kan være værd at bevare på grund af dets plads i arkitek-
turhistorien.

For de bygningskulturelle interesser er det af betydning, om bygningen
viser, hvorledes byggeskikken har været på en bestemt egn og på et be-
stemt tidspunkt.

De kulturhistoriske interesser samler sig om bygninger, der har været
rammen om f.eks. historiske begivenheder eller har dannet rammen om
kulturlivet på en bestemt egn.

De miljømæssige værdier bygger på en sammenfattende helhedsopfattel-
se af omgivelserne, og hovedvægten er lagt på det, der kan ses med det
blotte øje uden særlige forkundskaber. Det enkelte hus kan således godt
være uden større arkitektonisk eller kulturhistorisk interesse, men være
bevaringsværdigt som del af en samlet bebyggelse.

De kriterier, der indgår ved vurderingen af en bygnings bevaringsværdi,
er, bortset fra bygningens alder, der må anses for et objektivt kriterium,
for de øvrige kriteriers vedkommende ikke objektivt konstaterbare, men
må baseres på en vurdering, hvori der også indgår et skøn.

Som et væsentligt led i denne vurdering hører også en vurdering af, om
bygningen ved ændringer og ombygninger må siges at have skiftet ka-
rakter og udseende på en sådan måde, at en bygning, der ellers vil være
anset som bevaringsværdig, har mistet sin bevaringsværdi.

Vurderingen af en bygnings arkitektur og vurderingen af, om eventuelle
ændringer har et sådant omfang, at bygningen mister sin bevaringsvær-
di, vil afhænge af den til enhver tid herskende holdning til historisk ud-
vikling og æstetik.
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Mennesker ser forskelligt på kunstneriske spørgsmål, og de bevarings-
kriterier, som hviler på en æstetisk opfattelse, vil derfor altid være un-
derkastet diskussion.

Udvalget har ved sine overvejelser om et forslag til den konkrete af-
grænsning lagt vægt på, at en ordning skal være let at administrere og
skal kunne gennemføres indenfor en kort periode.

Udvalget har ikke fundet, at alderen alene kan danne grundlaget for
fastsættelsen af bevaringsværdien.

Udvalget finder dog, at alderen i sig selv har betydning på den måde,
at der for de ældste bygninger er en formodning om, at bygningen er
bevaringsværdig.

Udvalget mener, at der på længere sigt bør foretages en gennemgang
og vurdering af hele bygningsmassen frem til 1940.

Udvalget anbefaler af administrative og ressourcemæssige grunde en
etapedeling, hvor en første etape omfatter huse opført før 1900 samt
huse opført mellem 1900 og 1940, såfremt der er en formodning for disse
bygningers bevaringsværdi.

Denne formodning foreligger efter udvalgets opfattelse, hvis bygningen
er omfattet af bevaringsbestemmelser i en byplanvedtægt, en lokalplan,
en tinglyst deklaration i medfør af den tidligere byggelovs § 43, stk. 1c,
eller af en bevaringsdeklaration tinglyst på ejendommen som forudsæt-
ning for et lavtforrentet lån fra Statens Bygningsfredningsfond i medfør
af bygningsfredningsloven, eller hvor der fra en anden offentlig myndig-
hed er blevet tinglyst en lignende deklaration på ejendommen som for-
udsætning for tilskud til restaureringsarbejder på ejendommen.

Endelig er der en række tilfælde, hvor en ejendom i forbindelse med en
bygningsregistrering har fået betegnelsen »bevaringsværdig«.

I samtlige disse tilfælde vil der være en formodning om, at ejendommen
er bevaringsværdig, med mindre den efterfølgende er blevet ombygget
eller ændret, så den har mistet sin bevaringsværdi.

Udvalget anbefaler, at den anden etape efter miljøministerens nærmere
beslutning skal omfatte øvrige bygninger til beboelse opført mellem 1900
og 1940.
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Udvalget anbefaler således, at kriterierne for en afgrænsning dels er et
alderskriterium, dels en vurdering af, om bygningen har kulturhistorisk,
arkitektonisk og/eller miljømæssig værdi og ikke på grund af ombyg-
ninger eller ændringer har skiftet karakter og udseende og dermed mis-
tet sin bevaringsværdi.

Udvalget anbefaler, at konstateringen af en bygnings bevaringsværdi
administrativt henlægges til kommunerne og gennemføres som en frivil-
lig ordning, der er baseret på en anmodning om tilskud fra den enkelte
ejendoms ejer og med mulighed for at indbringe afgørelsen for miljømi-
nisteriet.

Vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige huse
til beboelse - kapitel 7

Istandsættelser, ombygninger og almindelig vedligeholdelse kan ofte væ-
re så gennemgribende, at et hus, der ellers ville have været bevarings-
værdigt, må konstateres helt at have mistet sine bevaringsværdier på
grund af ændringerne.

Det er således ikke enhver vedligeholdelse, der er med til at opretholde
bevaringsværdien af en ejendom.

Ved en vedligeholdelse af det bevaringsværdige hus må man derfor sik-
re, at husets egne materialer og forhold, d.v.s. husets identitet opret-
holdes, således at karakteren af huset stadig udgør den helhed, som ken-
detegner bevaringsværdien.

Et fællestræk for husene på landet, i landsbyen eller i byen er, at de er
en del af en helhed. Det miljø, de er i, er sårbare over for de ændringer,
et nedrivnings- og et byggearbejde kan føre med sig.

For et byhus og et hus i landsbyen gælder det også, at en istandsættelse,
modernisering og vedligeholdelse må ske med omtanke, hvor der tages
hensyn både til husets egne kvaliteter og de kvaliteter, det rummer i
sammenhængen som en del af det samlede gadebillede.

Udvalget konstaterer, at det ikke blot er problemer af økonomisk karak-
ter, der er knyttet til sikring af en betryggende vedligeholdelse og istand-
sættelse af den bevaringsværdige bebyggelse. Problemerne vedrører og-
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så en sikring af, at det er den rigtige vedligeholdelse af den enkelte ejen-
dom, der bliver gennemført.

Udvalget mener ikke, at et bevaringsværdigt hus ikke må ændres, mo-
derniseres og ombygges, men disse ændringer skal blot gennemføres
med respekt for husets særpræg, egnsbyggeskikken og traditionel hånd-
værkertradition .

På denne baggrund anbefaler udvalget, at der som led i en eventuel øko-
nomisk støtteordning i statsligt regi sikres gennemført bestemmelser,
hvorefter istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder forudgående skal
godkendes af kommunen, selv om disse arbejder ikke i sig selv kræver
byggetilladelse.

For det bevaringsværdige hus, der allerede er omfattet af bevaringsbe-
stemmelser i en byplanvedtægt, en lokalplan eller en tinglyst bevarings-
deklaration, betyder udvalgets samlede anbefalinger, at der åbnes mu-
lighed for at yde økonomisk støtte til den i planlægningsbestemmelserne
allerede forudsatte opretholdelse af huset.

For de øvrige ejere af bevaringsværdige huse er udvalgets anbefalinger
et tilbud, hvor kommunens forudgående godkendelse af vedligeholdel-
ses- og istandsættelsesarbejderne skal ses som vilkår for en økonomisk
støtte til disse arbejder.

Den af udvalget forudsatte godkendelsesordning svarer iøvrigt i det store
og hele til de vilkår, som en kommune eller en bevaringsfond stiller som
forudsætning for økonomisk støtte til gennemførelse af restaureringsar-
bejder.

I forbindelse med udvalgets overvejelser har fredningsstyrelsen ladet ud-
arbejde en publikation »Om Byggeskik og Vedligeholdelse«, der inde-
holder en redegørelse for den ældre byggeskik og dens traditioner og en
angivelse af typer og metoder for den vedligeholdelse, der er nødvendig
for at opretholde bevaringsværdierne i et ældre hus.

Genbrug af byggematerialer - kapitel 8

Genbrug af bygningsmaterialer ved reparation eller ved nybyggeri er ik-
ke noget nyt.
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Brugte bygningsmaterialer er ofte billigere end nye, og i visse tilfælde
er det ikke længere muligt at få nye helt tilsvarende produkter.

Genbrug af bygningsmaterialer skal imidlertid også ses i lyset af et sti-
gende råstofforbrug og en deraf følgende ressourceknaphed.

De optimale muligheder for genbrug kræver, at en nedrivning foregår
med henblik på at sikre de materialer, der fortsat er intakte. Dette kan
ofte være mere arbejdskrævende end de i dag sædvanligt anvendte ned-
rivningsmetoder.

En række kommuner og lokale bevaringsforeninger har oprettet magasi-
ner for genanvendelse som en del af det lokale bygningsbevaringsarbej-
de.

Udvalget anbefaler som led i at sikre en betryggende vedligeholdelse og
istandsættelse af de bevaringsværdige huse, at kommunerne opretter
genbrugsmagasiner eller yder støtte til lokale initiativer. Udvalget peger
på mulighederne for, at sådanne initiativer kunne finde sted som led i
de kommunale jobskabelsesordninger.

Kommunale tilskudsordninger, lokale og private fonde
- kapitel 9

I en række kommuner afsættes årligt særlige rådighedsbeløb, der kan
anvendes som økonomisk støtte til ejere, som udfører restaureringsar-
bejder på deres bevaringsværdige ejendomme.

I flere kommuner er endvidere oprettet helt eller delvis kommunale fon-
de eller private fonde med samme formål.

I forbindelse med et tilsagn om økonomisk støtte vil der typisk blive stil-
let betingelser til karakteren af de bygningsarbejder, der gennemføres.

Erfaringsmæssigt kan støtte fra en kommune eller fra en privat fond ofte
være af afgørende betydning for en ejers beslutning om gennemførelse
af mere omfattende restaureringsarbejder end sædvanlig nødtørftig ved-
ligeholdelse.

Økonomisk støtte kan også have afgørende betydning for karakteren af
de arbejder, der gennemføres på en bevaringsværdig ejendom, eller for
et bevaringsværdigt miljø som helhed og kan i praksis medvirke til virke-
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liggørelsen af de bevarende lokalplaner og byplanvedtægter, der er gen-
nemført, idet der ikke i selve planerne er en forpligtelse for ejeren til at
vedligeholde og istandsætte sin ejendom.

Udvalget anbefaler på denne baggrund, at kommunerne som led i en
lokal bevaringsindsats finder mulighed for at give økonomisk støtte til
de større restaureringsarbejder på de bevaringsværdige huse.

For ejere af fredede bygninger er tilskud fra kommuner og kommunale
fonde og under visse forudsætninger tilskud fra private fonde indkomst-
skattefri for modtageren. I modsætning hertil er tilskud, der sikrer en
bevaringsværdig, men ikke fredet bygning, indkomstskattepligtig for
modtageren.

Udvalget peger på muligheden for ved en ændring af ligningsloven at
gøre sådanne tilskud indkomstskattefri i lighed med ordningen for frede-
de bygninger. En sådan ordning indebærer dog visse skattemæssige
konsekvenser.

Beskæftigelseseffekten af istandsættelsesarbejder - kapitel 10

Ved ministeren for skatter og afgifters forslag af 9. december 1982 til lov
om midlertidig fradrag for udgifter til vedligeholdelse og forbedring af
boliger m.v. - som dog ikke blev gennemført - skønnedes forslaget med
en væsentlig usikkerhed at ville give en merbeskæftigelse på samlet
20.000 mandår over 2 år.

Håndværksrådet har på grundlag af erfaringerne fra energitilskudsord-
ningerne anført, at merarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af en
tilskudsordning udgør 50% af det samlede tilskudsarbejde og har bereg-
net, at virkningerne af en tilskudsordning på 500 mill. kr. til vedligehol-
delsesarbejder, vil medføre en merbeskæftigelse på godt 3.600 mandår.

Det er udvalgets opfattelse, at det er vanskeligt med sikkerhed at skønne
over den beskæftigelsesmæssige virkning af en støtteordning til gennem-
førelse af vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder, hvadenten denne
gennemføres som et fradrag i indkomstskatten eller som et tilskud. Disse
vanskeligheder er begrundet i,
at det ikke er muligt at vurdere, i hvilket omfang ordningen vil blive ud-
nyttet,
at det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt en stigende aktivitet vil blive
udført af arbejdsløse, henholdsvis allerede beskæftigede, og
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at der er vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang en ordning vil betyde,
at der udføres merarbejder, ud over hvad de pågældende ejere under al-
le omstændigheder ville have foretaget.

Udvalget antager imidlertid, at enhver støtteordning til bygningsarbej-
der, der indeholder krav om, at de regninger, der skal udløse støtten,
skal stamme fra moms-registrerede virksomheder, alt andet lige altid vil
øge beskæftigelsen inden for håndværksfagene.

På baggrund af erfaringerne fra energitilskudsordningerne og støtteord-
ninger for fredede bygninger er det endvidere udvalgets opfattelse, at
mulighederne for at få tilskud til gennemførelse af arbejderne øger akti-
viteten. Udvalget forudsætter dog, at det beløb, der tilbydes de enkelte
ejere, har et ikke for lavt maksimum.

På grundlag af erfaringerne ligeledes fra energistøtteordningerne, er det
udvalgets opfattelse, at det for at få en langsigtet effekt for beskæftigel-
sen, er væsentligt, at en støtteordning i sit grundlag er tilrettelagt som
en vedvarende ordning, og ikke begrænset til ét eller to år.

Under visse nærmere i kapitel 10 angivne forudsætninger har udvalget
herefter gennemregnet 8 eksempler, hvor det er forudsat, at der ydes et
tilskud på 40%, henholdsvis 50% af de afholdte vedligeholdelses- og
istandsættelsesudgifter, dog maksimum 4.000,- kr. årligt.

Udvalget anslår, at et samlet statsligt indkomstskattefrit nettotilskud på
årligt 400 mill. kr. vil øge beskæftigelsen med knap 1.000 mandår og
give det offentlige en indtægt på godt 200 mill. kr.

Erfaringer fra energistøtteordningerne - kapitel 11

I en analyse af de energistøtteordninger, der har eksisteret tilbage fra
1975, viser, at de første tilskudsordninger ikke førte til de energiøkono-
misk mest lønsomme foranstaltninger.

De senere tilskudsordninger, der indeholdt en afgrænsning af de arbej-
der, der var tilskudsberettigede, gav derimod rimelige energimæssige
besparelser i forhold til investeringerne.

Det blev samtidig konstateret, at et fradrag af de fleste blev anset for
mindre fordelagtigt end et tilskud.
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Varmesynsloven fra 1981 har udløst meget store investeringer i både
1982 og 1983, og det konstateres, at beskæftigelsesvirkningen af varme-
synsloven har været betydelig.

Ved udgangen af 1983 udgjorde det samlede, udbetalte tilskud 1.620
mill, kr., hvilket svarer til, at der i alt er investeret 6,5 mia. kr. med
tilskud via varmesynsloven.

Håndværksrådet har på baggrund af en rundspørge hos 174 håndværks-
virksomheder vurderet, at ændringen af varmesynsloven i juni 1982 har
givet knap 6.000 ekstra beskæftigede.

Erfaringerne fra varmesynslovens støtteordning viser således, at beskæf-
tigelseseffekten har været betydelig.

Fredede bygninger - kapitel 12

Bygningsfredningsloven, hvis formål det er at sikre særligt arkitektonisk
eller kulturhistorisk betydningsfulde bygninger og at medvirke til en sik-
ring af de bevaringsværdige huse, går helt tilbage til 1918.

Bygningsfredning af en ejendom medfører ikke erstatning. I stedet får
ejere af en fredet bygning i forskellig henseende en særlig og i visse hen-
seender en gunstigere retsstilling, end ejere af andre ejendomme.

En bygningsfredning indebærer en forpligtelse til at holde ejendommen
i forsvarlig stand, og der skal forud søges tilladelse til gennemførelse af
bygningsarbejder, der går ud over en almindelig vedligeholdelse af den
fredede bygning.

På den anden side har en ejer af en fredet ejendom mulighed for at blive
fritaget for den ejendomsbeskatning, der knytter sig til grunden, hvor
den fredede bygning ligger, mulighed for at fradrage udgifter til vedlige-
holdelse af den fredede bygning, mulighed for at søge om økonomisk
støtte fra fredningsstyrelsen til gennemførelse af restaureringsarbejder
og mulighed for at få den fredede bygning opdelt i ejerlejligheder.

Det er udvalgets opfattelse, at de overvejelser, der gøres i forbindelse
med en istandsættelse af et fredet hus, svarer til de overvejelser, som eje-
ren af et ældre bevaringsværdigt hus har i forbindelse med at sikre, at
bevaringsværdierne opretholdes.
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I lighed med det, der gælder for de fredede bygninger, vil der endvidere

være omkostninger i forbindelse med en sådan vedligeholdelse og

istandsættelse af det bevaringsværdige hus, der konkret kan virke fordy-

rende.

For ejere af de bevaringsværdige huse er der ikke den samme forpligtelse

til at opretholde bygningen som den, der eksisterer for ejeren af en fredet

bygning. I situationer, hvor de økonomiske midler er få, vil der derfor

være risiko for, at den bevaringsværdige bebyggelse langsomt mister de

særlige karaktertræk, der medvirker til at gøre denne bygningsmasse be-

varingsværdig.

Synspunkter vedrørende forskellige økonomiske støtteord-
ninger - kapitel 13

Fritagelse for ejendoms- For fredede bygninger er der åbnet mulighed for fritagelse for ejendoms-
beskatning beskatning i forbindelse med, at ejeren lader tinglyse en særlig beva-

ringsdeklaration på ejendommen.

Begrundelsen for denne ejendomsskattefritagelse var, at det fandtes ri-

meligt at lempe grundbeskatningen for fredede ejendomme, bl.a. under

hensyn til den forringelse af grundens værdi, der er en følge af byg-

ningsfredningen.

Således som ordningen er opbygget, er der ingen sammenhæng mellem
den grundskyld, der pålignes bevaringsværdige ejendomme og udgifter-
ne til vedligeholdelsen af bygningerne.

En ordning, der fritager de bevaringsværdige huse til beboelse for ejen-

domsskat, vil endvidere belaste kommuner og amtskommuner forskel-

ligt.

Bl.a. på grund af de byrdefordehngsmæssige virkninger kan udvalget ik-

ke anbefale en økonomisk støtteordning, der er baseret på en fritagelse

for ejendomsskatter.

Lavt forrentede lån i Udvalget har herefter vurderet, om der gennem en forhøjelse af midler-

Statens Bygningsfred- ne til Statens Bygningsfredningsfond kunne sikres en betryggende vedli-

ningsfond. geholdelse og istandsættelse af landets bevaringsværdige bygninger til

beboelse.
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Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at en generel økonomisk ordning
for denne gruppe af bygninger ikke kan foreslås gennemført alene ved
en udvidelse af Statens Bygningsfredningsfonds aktiviteter.

Udvalget har herved lagt vægt på, at en støtteordning, der generelt skal
gælde samtlige de bevaringsværdige bygninger til beboelse, administra-
tivt bør høre under kommunerne, således at ordningen placeres hos den
myndighed, der også står for vurderingen af, hvilke bygninger der må
betegnes som bevaringsværdige.

Udvalget erkender imidlertid, at en støtteordning, der generelt skal sikre
en vedligeholdelse og istandsættelse af alle landets bevaringsværdige
bygninger til beboelse, næppe samtidig kan være så økonomisk omfat-
tende, at denne ordning også kan dække de særlige udgifter, der fortsat
vil være til gennemførelse af konkrete større istandsættelses- og restaure-
ringsarbejder på enkelte ejendomme.

Udvalget anbefaler derfor, at midlerne til Statens Bygningsfrednings-
fond øges, således at der herigennem bliver større muligheder for at støt-
te denne type af arbejder som supplement til en af udvalget foreslået ge-
nerel støtteordning.

En fradragsordning eller Udvalget har herefter koncentreret sig om at vurdere gennemførelsen af
en tilskudsordning en fradragsordning eller gennemførelsen af en økonomisk støtteordning

i form af tilskud.

Ud fra en samlet vurdering anbefaler et enigt udvalg gennemførelse af
et forslag til en tilskudsordning i overensstemmelse med udvalgets for-
slag til lovgivning, jfr. kapitel 14.

I afvejningen mellem at foreslå en fradrags- eller en tilskudsordning, er
lagt til grund, at erfaringerne fra energistøtten viser, at en skattefra-
dragsordning ikke udnyttes i samme omfang som en tilskudsordning og
dermed heller ikke har den samme effekt for beskæftigelsen.

Endelig vil det maksimale beløb, der er foreslået ydet som tilskud, være
ens for alle ved gennemførelse af en tilskudsordning.

For at opnå den optimale effekt af en støtteordning, har udvalget herud-
over haft som forudsætning for sine konklusioner, at der som led i en
økonomisk støtteordning stilles vilkår om forudgående godkendelse af de
arbejder, der ønskes gennemført med økonomisk støtte. Ved at gennem-
føre en støtteordning som en tilskudsordning vil administrationen af den
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samlede ordning kunne placeres hos en enkelt myndighed inden for
den kommunale administration.

Udvalget anbefaler, at tilskudsordningen udformes sådan, at de ejere,
der handler i overensstemmelse med lovens intentioner og bestemmel-
ser, årligt har sikkerhed for at kunne modtage et tilskud.

Udvalget anbefaler endvidere, at en tilskudsordning skal være ind-
komstskattefri for modtageren i lighed med bl.a. tilskud til begrænsning
af energiforbruget i bygninger. Ministeriet for skatter og afgifters med-
lem af udvalget har dog peget på, at der i tilfælde af skattefrihed vil være
visse skattemæssige konsekvenser.

Den skitserede tilskudsordning har ikke været politisk behandlet i Kom-
munernes Landsforening og i Amtsrådsforeningen.

Skitse til forslag til lov om økonomisk tilskud til bevarings-
værdige bygninger til helårs- og sommerbeboelse - kapitel 14

Den af udvalget anbefalede frivillige ordning om afgrænsning af den be-
varingsværdige bebyggelse til beboelse og udvalgets anbefaling af gen-
nemførelse af en økonomisk støtteordning i form af tilskud til de beva-
ringsværdige huse til beboelse kan ikke gennemføres uden en lovgivning
for området.

Der henvises til udvalgets samlede skitse til lovforslag og bemærkninger-
ne hertil i selve kapitel 14.
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3. Bygningsbestanden

BBR og bygnings- Bygnings- og boligregistret (BBR) blev oprettet 1, april 1977 og er en

bestanden opgørelse af den samlede bygningsbestand. Stamregistret, der bygger på

oplysninger fra ejerne og de kommunale bygningsmyndigheder m.v.,

indeholder data om den eksisterende bebyggelse, og der foretages til sta-

dighed justeringer heri som følge af nybyggen, tilbygninger til eksiste-

rende bygninger, nedrivninger m.v.

BBR indeholder bl.a. oplysninger om alle bygningernes opførelsesår,

anvendelse, opførelsesmaterialer m.v. og er det eneste samlede systema-

tiske oplysningsmateriale, der findes om bygningsbestanden.

Danmarks Statistik har på grundlag af BBR for udvalget opgjort bebyg-

gelsens opdeling efter opførelsesår og opførelsesmaterialer fordelt på

kommunerne.

Den samlede bygnings- Bygningsbestanden, d.v.s. bygninger til beboelse, erhvervs- og instituti-

bestand onsformål, herunder landbrugsbygninger og produktions- og lagerbyg-

ninger, udgør pr. 1. januar 1981 godt 2,2 mill.

Af disse bygninger anvendes godt 1,4 mill, eller 56% til beboelse, heraf

er 8% sommerhuse, jfr. tabel 3.1 der indeholder en oversigt over byg-

ninger til beboelse fordelt efter opførelsesår og bygningskategorier.

Beboelsesbygninger fra 2. verdenskrig er skelsættende for husbyggeriet, idet det standardiserede

før 1940 byggeri - elementbyggeriet og byggeri af præfabrikerede standardmo-
duler - nu vinder indpas.

Kun 38%, svarende til ca. 540.000 af det samlede antal bygninger til

helårs- og sommerbeboelse, er opført før 1940, og kun 12%, svarende

til ca. 173.000, har et opførelsesår fra før år 1900.

I skønnet over, hvilke bygninger der vil kunne anses for at være beva-

ringsværdige, har udvalget taget udgangspunkt i de ca. 540.000 bygnin-

ger til helårs- og sommerbeboelse (38%) af det samlede antal bygninger

til beboelse, der er opført før 1940. Denne afgrænsning er ikke udtryk

for, at der ikke er opført bevaringsværdig bebyggelse efter 1940, men

alene et udtryk for, at udvalget ikke har ment, at en bygning opført efter

1940 på nuværende tidspunkt kan betegnes som en ældre bygning.
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I tabel 3.2 fremgår fordelingen af bygninger til beboelse fordelt efter op-
førelsesår i antal og i procent, og i figur 1 er grafisk vist den procentvise
fordeling af boligbebyggelsen efter opførelsesår.

styrelsen.

Bevaringsværdige huse 3 33



Beboelsesbygninger for- I takt med nybyggeriet og det stigende behov for moderne og tidssvaren-
delt efter opførelses- de installationer undergår beboelsesbygninger løbende ændringer.

materialer

Huse er bygget om, der er blevet bygget til, og de oprindelige bygnings-

materialer er ofte blevet udskiftet. Sprossede vinduer kan være erstattet

af termoruder og store glaspartier. Et traditionelt tag af røde teglsten er

måske blevet udskiftet til eternitplader. Af hensyn til begrænsning af

energiforbruget har huset måske også fået en skalmuret yderfacade.

Husene har på denne måde skiftet karakter og adskillige af de huse, der

er opført før 1940, ja før år 1900, adskiller sig i dag ikke ved deres udse-

ende fra det moderne parcelhus.

BBR indeholder ikke samlede oplysninger om væsentlige og større om-

bygninger på de enkelte huse. Det er derfor ikke muligt at få præcise

tal for, hvor mange af de ældre huse der gennem sådanne ombygninger

kan have skiftet karakter og udseende.

BBR kan i stedet udskille de bygninger, hvor den enkelte bygnings tag

og facader ifølge de registrerede data stadig er af traditionelle materialer.

D.v.s. bygninger, der er opført af mursten med tagpaptag, tegltag eller

stråtag, bygninger opført af bindingsværk med tagpap-, strå- eller tegl-

tag og bygninger opført af træ eller med træbeklædning. I skemaoversig-

ten og i betænkningens øvrige afsnit er denne gruppe af bygninger ud-

skilt med betegnelsen »Registreret som fortsat bestående af traditionelle

materialer«.

Herunder er således ikke medtaget bygninger af mursten, letbeton, as-

bestcementplader og betonelementer med henholdsvis built-up tag, med

skifertag eller asbestcementskifertag, med cementstenstage eller med ta-

ge af metalplader.

Ved opgørelsen har det ikke været muligt særskilt at udskille bygninger

til beboelse, opført af mursten med naturskifertage, uanset at disse byg-

ninger efter udvalgets opfattelse også må henføres under den gruppe

bygninger, der kan komme på tale som bevaringsværdige og således må

indgå ved et samlet skøn.

Modsat må fraregnes de bygninger, der godt nok fortsat er registreret

som opført af en kombination af traditionelle bygningsmaterialer, men

hvor bygningerne ved om- og tilbygninger, ved ændring af vinduer, dø-

re m.v. har undergået sådanne ændringer, at husets oprindelige karak-

ter ikke er opretholdt.
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Godt 300.000 af de beboelsesbygninger, der er opført før 1940, er regi-

streret som fortsat opført af en kombination af traditionelle materialer.

Dette er knap 56% af de beboelsesbygninger, der er opført før 1940 og

21% af den samlede bygningsbestand til beboelse.

Tabel 3.3 og 3.4 indeholder en oversigt over helårs- og sommerhuse for-

delt på amter. Bygningerne er grupperet efter opførelsesår, og inden for

hver opførelsesperiode er udskilt de bygninger, der ifølge BBR's oplys-

ninger fortsat fremstår som opført af en kombination af, hvad der kan

betegnes som traditionelle materialer.

Figur 2 gengiver grafisk fordelingen af beboelsesbygninger på opførel-

sesår og traditionelle materialer samt den andel, som landbrugets stue-

huse udgør af det samlede antal beboelsesbygninger.

I bilag 4 er medtaget en tilsvarende oversigt over bygningsbestanden til

helårsbeboelse og sommerhuse, fordelt på de enkelte kommuner.

Bygningsbestandens aldersmæssige fordeling i forhold til kommunens

størrelse viser, at den ældre bygningsbestand som helhed er større i

kommuner med et lille indbyggertal og et tilsvarende lille antal bygnin-

ger til beboelse end i kommuner med et højt indbyggertal og dermed et

stort antal bygninger til beboelse, og hvor befolkningstilvæksten som of-

test også har været størst.

Stuehuse til landbrug Af landbrugets godt 164.000 stuehuse er knap 87% opført før 1940 eller

mere end dobbelt så stor en andel end beboelsesbygningerne som hel-

hed, der kun udgør 38% af det samlede antal bygninger til beboelse.

Tabel 3.7 viser bygninger til beboelse fordelt på bygningskategori, opfø-

relsesår og størrelse.

Bygninger af Bygninger opført af bindingsværk og bygninger med stråtage er traditio-

bindingsværk nelt kendt for at have særlige vedligeholdelsesproblemer, og udgifterne

til denne vedligeholdelse kan være bekostelig.

BBR-oplysningerne viser, at der i dag kun er knap 31.000 huse til bebo-

else, der er opført af bindingsværk. Af disse er knap 11.000 stuehuse til

landbrug, og under halvdelen af disse er et bindingsværksstuehus med

stråtag.

Tabel 3.8 viser bindingsværkshuse opdelt på bygningskategorier og op-

førelsesår.
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Tabel 3.5 indeholder den aldersmæssige fordeling for landbrugets stue-
huse.

I figur 4 er forskellen i den aldersmæssige fordeling mellem den samlede
bygningsbestand til beboelse og landbrugets stuehuse illustreret.

Tabel 3.6 viser stuehusene til landbrug, opdelt på amter, fordelt efter
opførelsesår og opførelsesmaterialer i tal og i procent.
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Beboelsesbygninger/ De anvendte tal viser antallet af beboelsesbygningr og disses fordeling

boliger efter bl.a. opførelsesår. I andre sammenhænge anvendes imidlertid ofte
antallet af boliger. For stuehuse til landbrug og for parcelhuse er disse

talstørrelser på det nærmeste identiske, mens der for etagebebyggelser

er betydelige forskelle som følge af, at disse normalt indeholder flere bo-

liger.

Tabel 3.9 giver en oversigt over bolig- og bygningsbestanden fordelt ef-

ter boligens art.

1) Incl. bygninger med uoplyst opførelsesår.
2) Heri indgår ikke de boliger eller de bygninger, hvor boligens/bygningens art fore-
ligger uoplyst.

Kilde: Danmarks Statistik.

Et ældre stuehus til en landbrugsejendom er gennemgående større end

andre bygninger til beboelse som følge af, at det på opførelsestidspunktet

blev indrettet til også at rumme folkehold og eventuelt tillige en aftægts-

bolig.

Af de stuehuse, der er opført før 1940, er 35% på mere end 200 m2. For

parcel-, række- og kædehuse udgør denne andel ca. 23%.

Afgrænsning af den For at danne sig et skøn over omfanget af den bevaringsværdige bebyg-

bevaringsværdige be- gelse, og for at vurdere om man eventuelt på dette grundlag kunne af-

byggelse ved BBR grænse den bevaringsværdige bebyggelse, har udvalget bl.a. overvejet,

om BBR's oplysning om en ejendoms alder kunne være et kriterium for

en afgrænsning.

Udvalget har således overvejet, om bygninger, registrerede som opført

før 1860, eventuelt 1880, alene på basis af oplysningen om bygningens

opførelsesår kunne fastslås som værende bevaringsværdige.
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Ved udarbejdelse af registranter for Nysted og Kalundborg har det

imidlertid vist sig, at der er knyttet usikkerhed til den nøjagtige angivel-

se af opførelsesåret for bygninger, der er opført før 1900. Oplysningerne

om opførelsesår har derimod stort set vist sig at være korrekte for de

bygninger, der er opført efter 1900.

Gennem de sammenstillinger af oplysninger, som udvalget har modta-

get vedrørende opførelsesår og opførelsesmaterialer, er størsteparten af

de konstaterede fejlkilder søgt elimineret.

Udvalget skønner derfor, at BBR's oplysninger som opstillet i de tabel-

ler, der er i betænkningen, kan anvendes ved et samlet skøn over størrel-

sesordenen af den bevaringsværdige bebyggelse. BBR's oplysninger er

imidlertid ikke så detaillerede, at de kan anvendes ved afgrænsningen.

Nyt datafelt i BBR Medio 1984 bliver det muligt at supplere BBR med oplysninger om byg-

ningsfredningsforhold og oplysninger om den bevaringsværdige bebyg-

gelse, idet der er oprettet et datafelt på bygningsniveau, der bl.a. kan

indeholde oplysninger om:

fredning i henhold til bygningsfredningsloven,

tinglyste bevaringsdeklarationer,

oplysninger om middelalderlige bygningsdele,

en bygnings bevaringsværdi og

oplysning om, at bygningen er medtaget i en registrant, beva-

ringsplan eller lignende.

Særlig for så vidt angår afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyg-

gelse skal bemærkes, at der til stadighed gennem korrektioner og kontrol

af bl.a. de ældre bygningers opførelsesår løbende skabes et bedre grund-

lag for at anvende BBR's oplysninger i byggesagsadministrationen og i

afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyggelse.

Tilsvarende gælder, såfremt det som en del af byggeadministrationen
registreres, når der sker ændringer ved om- og tilbygninger af en ejen-
dom.

Størrelsesordenen af den I betænkning nr. 953 fra 1982 om samarbejdet mellem fredningsmyn-

bevaringsværdige dighederne og museerne er det skønnet, at der i hele landet er mere end

bebyggelse 150.000 bygninger, som på grund af egenværdi eller deres miljømæssige

betydning kan betegnes som bevaringsværdige. Dette skøn omfatter bå-

de bygninger til beboelse og erhvervsbygninger.

Pilotprojekt for I 1980/81 gennemførte fredningsstyrelsen et pilotprojekt på Hindsholm

Hindsholm i Kerte- i Kerteminde kommune med henblik på at vurdere størrelsesordenen af

minde kommune den bevaringsværdige bebyggelse til beboelse og erhvervsformål. Byg-
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ningernes bevaringsværdi blev opdelt efter en skala med betegnelsen
over middel - middel - under middel.

Projektets konklusion er, at 45% af de bygninger, der er opført før 1920,
har en bevaringsværdi, der er over middel, 40% en bevaringsværdi der
er middel, og i denne sammenhæng vil det sige, at bygningerne anses
for værdifulde for miljøet, og endelig at 15% er uden bevaringsværdi.

Fredningsstyrelsen konkluderer, at disse tal formentlig vil være nogen-
lunde dækkende på landsbasis.

Udvalgets konklusioner De tal, der foreligger for den bevaringsværdige bebyggelse, giver ikke
entydige svar på spørgsmålet om det samlede antal bevaringsværdige
bygninger til beboelse.

BBR's oplysninger viser, at der samlet er 38% af beboelsesbygningerne,
der er opført før 1940, og 12% der er opført før 1900. Ved alene at se
på, hvor mange bygninger der fortsat er registrerede som opført af en
kombination af traditionelle materialer, er dette for den bygningskatego-
ri, der er opført før 1900, 7% af det samlede antal bygninger til beboel-
se.

Ved at udskille denne gruppe af beboelsesbygninger er i et vist omfang
frasorteret de huse, der må anses for at være så ombygget, at de har mis-
tet deres oprindelige udseende og karakter og dermed deres bevarings-
værdi.

Udvalget finder, at det samlede materiale kan begrunde en antagelse
om, at størrelsesordenen af de bevaringsværdige bygninger til beboelse
fra før 1900 kan udgøre omtrent 100.000 eller godt halvdelen af de bebo-
elsesbygninger, der fortsat eksisterer fra før århundredskiftet.

Selv om der i de senere år er sket en udvidelse af, hvad der kan anses
som bevaringsværdigt, vil der fortsat være en tilbøjelighed til at stille
større krav ved vurderingen af husets samlede bevaringsværdi for huse
opført i dette århundrede.

Udvalget skønner derfor, at størrelsesordenen af den bebyggelse, der i
dag kan anses for bevaringsværdig, for så vidt angår de huse der er op-
ført mellem 1900 og 1940, udgør en mindre andel af den boligbebyggel-
se, der fortsat er registreret som opført af traditionelle materialer, end
huse opført før 1900. Udvalget skønner på denne baggrund, at der for
huse opført mellem 1900 og 1940 også her kan være tale om op mod
100.000 huse.
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Udvalget finder, at BBR ikke kan bruges til konkret at udskille de byg-
ninger, der er bevaringsværdige, men alene til at skønne over størrelses-
ordenen af de bevaringsværdige beboelsesbygninger.

I kapitel 6 er der nærmere redegjort for de kriterier, der kan anvendes
ved den konkrete bestemmelse af en beboelsesbygnings bevaringsværdi.

Selv om det må synes at være en besværlig og ressourcekrævende opga-
ve for de enkelte kommuner, vil den letteste måde være, én gang for alle
at få tilvejebragt korrekte oplysninger og derved et korrekt basismateria-
le, der kan danne grundlaget for ikke kun den konkrete byggesagsbe-
handling og afgrænsning af den bevaringsværdige bebyggelse, men også
for arbejdet med kommuneplanlægning og med byfornyelse.

Med henblik på at skabe et bedre grundlag for at anvende BBR's oplys-
ninger i dette arbejde skal udvalget anbefale, at der som en første etape
sker en korrektion og kontrol af oplysningerne om bygningernes opførel-
sesår og opførelsesmaterialer for de bygninger, der er opført før år 1900.

Udvalget skal af samme grunde anbefale, at det nye datafelt på byg-
ningsniveau tages i brug, ikke kun for de fredede bygninger, men også
for så vidt angår de bevaringsværdige bygninger.
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4. Bygningsregistreringer, bevarende bypla-
ner, lokalplaner og udtalelser herom fra kom-
munerne

Hvor tidligere tiders byomdannelse skete med ringe hastighed og i lille

målestok, sker forandringerne i bysamfundene i vore dage i et sådant

tempo, at man måske først bliver opmærksom på den værdi, en bygning

havde i det samlede gadebillede, når bygningen er nedrevet.

I bevaringsarbejdet spiller kommunerne den helt centrale rolle. Dette

understreges ved, at bevaringshensynet indgår som en del af kommune-

og lokalplanarbejdet. Men også bestemmelserne i saneringsloven og nu

i byfornyelses- og boligforbedringsloven forudsætter, at spørgsmålet om

bevaring af bebyggelse vurderes og afvejes som led i sanerings- og byfor-

nyelsesplanlægningen. Tilsvarende havde kommunerne i medfør af de

tidligere bestemmelser i byggeloven hovedansvaret for bevaringsplan-

lægningen. Om bestemmelser af betydning for bevaring henvises til

Appendix 1.

Bevaringsbestemmelser Efter de indhentede oplysninger har indtil nu 106 kommuner gennem-

som led i lokalplan- ført bevaringsbestemmelser i byplanvedtægter eller lokalplaner eller ved

lægningen tinglyst deklaration i medfør af den tidligere byggelovs § 43.

Appendix 2 indeholder en redegørelse for de indhentede udtalelser fra

kommunerne.

Bilag 5 indeholder en oversigt opdelt på de enkelte kommuner over by-

planvedtægter, lokalplaner, herunder landzonelokalplaner med beva-

ringsbestemmelser, udarbejdede registranter, bevaringsplaner m.v.

samt tinglyste bevaringsbestemmelser i medfør af den tidligere bygge-

lovs § 43, stk. 1 c.

I denne oversigt er planbestemmelserne opdelt i to kategorier af byplan-
vedtægter og lokalplaner.

Den ene kategori omfatter ca. 12.500 ejendomme og indeholder bestem-

melser, der giver mulighed for at forbyde nedrivning og forandring.

Den anden kategori omfatter ca. 7.000 ejendomme og indeholder ret-

ningslinier for den ydre udformning af bebyggelsen.
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Hertil kommer ca. 3.000 ejendomme med bevaringsdeklaration efter

den tidligere byggelovs § 43.

Opgørelsen af de enkelte kategorier er behæftet med nogen usikkerhed

som følge af en vis overlapning. For en del ejendomme er der således

både bestemmelser om forbud mod nedrivning og retningslinier for be-

byggelsen. I en række tilfælde er der tillige gennemført byplanvedtægt

eller lokalplan for ejendomme, der også er omfattet af en tinglyst beva-

ringsdeklaration .

Med dette forbehold skønnes knap 21.000 ejendomme at være omfattet

af en eller flere af de nævnte bevaringsbestemmelser.

93 kommuner med regi- 93 kommuner har gennemført registreringer. I forhold til det samlede

streringer antal bygninger til beboelse, herunder sommerhuse, på knap 1,4 mill.

er det dog fortsat begrænset, hvad der foreligger af registreringer af den

bevaringsværdige bygningsmasse.

Registreringer som led i De registreringer, der er gennemført, er af varieret og forskelligartet ka-

bevaringsarbejdet rakter, således at det ikke er muligt fra dette materiale at give nøjagtige

tal for, hvor mange ejendomme eller bygninger der er blevet registreret

og evt. betegnet som bevaringsværdige.

Materialet kan dog for visse kommuner give et fingerpeg om den beva-

ringsværdige bebyggelse og størrelsesordenen af denne.

Dette planlægnings- og registreringsarbejde er i de senere år blevet in-
tensiveret i takt med en stigende interesse for de bevaringsværdier, der
knytter sig til de ældre bykerner.

Der kan konstateres en voksende interesse for at foretage en gennem-

gang og registrering af de værdier, landsbyerne rummer.

Systematiske registreringer i landsbyerne er noget forholdsvis nyt, men

oversigten viser en klar tendens til stigning i antallet af landsbyregistre-

ringer. Denne tendens synes også at afspejle en voksende erkendelse af,

at landsbyerne og nærmiljøerne rummer værdifulde bygninger og beva-

ringsværdige miljøer. Her viser det sig måske, at de enkelte bygninger

ikke er bevaringsværdige hver for sig, men at husene er med til at danne

et samlet helhedsbillede, der er værd at bevare, således at det enkelte hus

kun vanskeligt kan undværes, uden at denne helhed brydes.

I flere kommuner følges registreringen op af en lokalplan, og der bliver i

et stigende omfang gennemført bevarende lokalplaner, herunder bevaren-

50



de landzonelokalplaner for landsbyerne for at sikre den bevaringsværdi-

ge bebyggelse. I tilfælde, hvor et eller flere landbrug fortsat ligger i

landsbyen, vil den igangværende landbrugsplanlægning i henhold til

landbrugsloven dog eventuelt få betydning for lokalplanens udformning.

Som supplement til registreringen og lokalplanen udarbejdes undertiden

også vedligeholdelsesvejledninger for at sikre disse bygninger. Fra kom-

munernes side følges registreringerne endvidere ofte op af tilbud om

rådgivning og vejledning om den rigtige vedligeholdelse og istandsættel-

se af husene.

For bygninger i det åbne land - bortset fra herregårdene og slottene -

findes kun få registreringer.

Registreringer som Det forudsættes, at kommunerne inddrager spørgsmålet om den beva-

grundlag for planlæg- ringsværdige bebyggelse i kommuneplanlægningen og fastlægger ram-

ning og byfornyelse mer for bevaring af bebyggelse og bymiljøer som grundlag for den frem-

tidige lokalplanlægning og enkeltsagsbehandling, jfr. herom Appendix 1.

Som led i overvejelserne om byfornyelse i et område er det også af værdi

at have et grundigt kendskab til de enkelte bygninger og deres beva-

ringsværdi ved vurderingen af, om de enkelte bygninger skal rives ned

eller bevares. Dette forhold fremhæves som væsentlige forudsætninger

i afsnit II, pkt. 3, i boligstyrelsens cirkulære af 11. maj 1983 om byforny-

elsesbeslutningernes indhold.

Registreringernes For alle typer af registreringer gælder, at der ikke ved selve registrerin-

retsvirkninger gen skabes et retsgrundlag, der sikrer bevaringsværdien.

For de registreringer, der ikke er fulgt op af en sikring af bygningerne

gennem en bygningsfredning eller af en bevarende byplanvedtægt eller

lokalplan, kan det derfor ikke udelukkes, at bygningerne ikke længere

eksisterer, eller at bygningerne i dag er så ombyggede, at de helt har

mistet deres bevaringsværdi.

En bevarende by- eller lokalplan indebærer imidlertid heller ikke en ved-

ligeholdelsespligt for ejeren af en bevaringsværdig ejendom, men giver

alene kommunalbestyrelsen mulighed for indseende med eventuelle for-

andringer i bygningen i forbindelse med vedligeholdelse og istandsættel-

se, uanset om byggearbejderne kræver byggetilladelse.

Det viser sig imidlertid i praksis, at konstateringen af en bygnings beva-

ringsværdi gennem en registrering ofte medfører en faktisk beskyttelse,

blot derved, at der ved registreringerne gøres opmærksom på bevarings-

værdierne.
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Udvalgets konklusioner Udtalelserne fra kommunerne viser på den ene side ved stigningen i an-
tallet af registreringer inden for de senere år, at man er opmærksom på
og lægger vægt på at få belyst og analyseret de bevaringsværdier, der
er tilbage i byerne, i landsbyerne og i det åbne land. Udtalelserne viser
på den anden side også, at der fortsat forestår et betydeligt registrerings-
arbejde ikke blot i de kommuner, der slet intet materiale har, men også
i de kommuner, der ligger inde med et vist materiale.

Fredningsstyrelsen har i december 1981 udgivet en vejledning i registre-
ring af byer og bygninger. Styrelsen giver heri på grundlag af kommu-
nernes, nationalmuseets og styrelsens egne erfaringer, anvisninger på,
hvordan en by, en landsby, bygninger og miljøer kan registreres, og
herunder også, hvilke ting det vil være ønskeligt at få belyst som led i
en registrering.

Udvalget finder det vigtigt som led i sikringen af de bevaringsværdige
bygninger og bymiljøer på længere sigt, at registreringerne intensiveres.
Herved opnås også et godt fundament for overvejelser om bevaring eller
nedrivning ved gennemførelse af byfornyelsesprojekter.

Med henblik på at opnå mere ensartede og dermed sammenlignelige
registreringer af bevaringsværdierne skal udvalget anbefale, at vejled-
ningen i registrering af byer og bygninger, udarbejdet af fredningssty-
relsen i 1981, anvendes som grundlag ved gennemførelsen af fremtidige
registranter.

Det er udvalgets opfattelse, at samlede registreringer både kan danne
grundlag for den daglige administration af byggeloven og være udgangs-
punkt for en helhedsvurdering af et områdes karakter og dermed på læn-
gere sigt være ressourcebesparende arbejdsmæssigt i administrationen.

Den registrering af bebyggelse og miljøer, der hidtil er foretaget, er efter
udvalgets opfattelse for uensartet og begrænset til, at man kan lægge den
til grund for et skøn over omfanget af den bevaringsværdige bebyggelse.

For visse kommuner kan materialet dog give et fingerpeg om den beva-
ringsværdige bebyggelse og størrelsesordenen af denne.
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5. Udtalelser fra organisationer og foreninger
m.fl.

Udvalget har indhentet udtalelser fra en række organisationer og for-

eninger og fra enkeltpersoner, som under arbejdet med ændringen af

ligningsloven i folketingsåret 1981-82 havde vist interesse for oprethol-

delse af den ældre bevaringsværdige bebyggelse.

I februar 1983 afholdt udvalget møder med repræsentanter for følgende

organisationer og foreninger:

De danske Landboforeninger

De danske Husmandsforeninger

Industrirådet

Håndværksrådet og Byggefagenes Samarbejdsudvalg

Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark

Tolvmandsforeningerne

Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur

Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur og

Foreningen af ejere, administratorer og brugere af fredede byg-

ninger (BYFO)

Herudover er modtaget udtalelser fra:

Danske Arkitekters Landsforbund

Nationalmuseet og Rigsantikvaren

Landsforeningen Landsbysamfund

Landsforeningen Landsbyerne i Danmark

Danmarks Naturfredningsforening

Statens Museumsnævn

Rådgivende civilingeniør H. Due-Hansen, Haderslev

Gårdejer Niels Bønløkke, Brovst

I Appendix 3 er gengivet et hovedpunktsresumé af udtalelserne.

Enighed om bedre Alle de hørte organisationer og foreninger har tilkendegivet, at de finder

sikring det rigtigt, at der generelt sikres bedre muligheder for bistand til de beva-

ringsværdige bygninger.

Det er over for udvalget fremhævet, at dette er vigtigt ikke blot for sik-

ringen af det enkelte bevaringsværdige hus, men også for at sikre lands-

bymiljøer og samlede gadebilleder.
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For de ældre - og ofte større - huse, der fortsat fremstår i overensstem-

melse med husets oprindelige karakter kan udgifterne til vedligeholdelse

ofte være meget betydelige. Forskellen på udgifter til vedligeholdelse af

disse huse og fredede bygninger, hvor der gælder særlige vedligeholdel-

ses- og tilskudsordninger, er ikke stor.

Genindførelse af Landbrugets repræsentanter finder, at det administrativt letteste vil væ-

fradragsretten re at genindføre muligheden for at fradrage udgifterne til vedligeholdelse

i indkomsten.

Håndværksrådet har vurderet både en tilskuds- og en fradragsordning.

Rådet peger på, at ledigheden i byggesektoren er katastrofalt stor, og

økonomisk støtte til vedligeholdelse i overensstemmelse med traditionel

byggeskik af de bevaringsværdige huse vil have stor beskæftigelseseffekt,

uanset om der gennemføres en fradrags- eller en tilskudsordning.

Afgrænsningen af den Med hensyn til afgrænsningen af den bebyggelse, som en eventuel ord-

bevaringsværdige ning skal vedrøre, peger landbrugets repræsentanter på en aldersgræn-

bebyggelse se, eventuelt en 50-års regel, som et objektivt og nemt konstaterbart kri-

terium.

Tolvmandsforeningerne, landsbyforeningerne, Foreningen af ejere af

fredede ejendomme og Selskabet og Sammenslutningen for Bygnings-

og Landskabskultur finder imidlertid, at den bevaringsværdige bebyg-

gelse for at kunne karakteriseres som bevaringsværdig må vurderes på

grundlag af de miljømæssige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier.

Alder og andre kriterier Alderen kan efter foreningernes opfattelse anvendes som et sorterings-

grundlag.

Statens Museumsnævn anfører, at alder og sjældenhed ikke kan være

det eneste kriterium. Disse kriterier må altid vurderes sammen med de

kulturhistoriske interesser, og nævnet peger på, at bevaringsværdi i

praksis må defineres gennem en bred vifte af registreringer og undersø-

gelser både af hele miljøer og af enkelte bygningstyper på tværs af helhe-

den.

Nationalmuseet og Statens Museumsnævn finder ikke, at en afgræns-

ning kan ske inden for kort tid, men finder, at det vil være nødvendigt,

at der gennemføres grundige undersøgelser for hver enkelt ejendom, og

anbefaler, at det igangværende registrantarbejde intensiveres, idet dette

vil være det eneste forsvarlige grundlag, ud fra hvilket der kan opstilles

lister over den samlede bestand af bevaringsværdige bygninger.
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Rådgivning og Foreningen af ejere af fredede ejendomme og Selskabet for Bygnings- og

vejledning Landskabskultur peger på vigtigheden af, at der samtidig gennemføres

en øget rådgivning og vejledning om den istandsættelse, der skal til for

at opretholde bevaringsværdierne. Foreningerne nævner, at forkert valgte

vedligeholdelses- og istandsættelsesmetoder på én bygning kan føre til,
at et helt gadebillede i løbet af få år bliver ændret.

Foreningerne finder det endvidere ikke urimeligt, om der til en økono-

misk tilskudsordning blev stillet vilkår om vedligeholdelsens karakter.

Der blev generelt givet udtryk for den opfattelse, at økonomisk støtte til

traditionelt udført bygningsvedligeholdelse har en betydelig lokal be-

skæftigelseseffekt, uanset om disse arbejder støttes ved en fradrags- eller

en tilskudsordning.

Frivillige ordninger For at få det største udbytte af en ordning fandt foreningerne, at det var

vigtigt, at ordningen bliver en frivillig ordning, som de enkelte ejere kan

vælge at tilslutte sig.
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6. Bevaringsværdige huse til beboelse

Selv om der i mange sammenhænge tales om bevaringsværdige bygnin-

ger, er begrebet en bevaringsværdig bygning imidlertid ikke et entydigt,

veldefineret begreb. Der findes ikke landsdækkende, ensartede oversig-

ter, der udtømmende opregner de bevaringsværdige bygninger, og det

må også konstateres, at de bevaringsværdige bygninger ikke kan udpe-

ges alene på grundlag af objektive kriterier.

Oversigt over bygnings- Der er godt 2.2 mill, bygninger i landet. Heraf anvendes godt 1,4 mill.

bestanden bygninger til beboelse, herunder sommerhusbeboelse.

Indtil omkring 1940 blev de ældre huse istandsat på traditionel hånd-

værkervis, og nye huse blev opført efter de gamle håndværkermetoder

og konstruktionsmæssigt i overensstemmelse med traditionel byggeskik.

Efter krigen er byudviklingen og byomdannelsen sket med så rivende en

hast, og den industrielle byggemåde intensiveret i en grad, at viden om

de gamle håndværkermetoder er ved at glemmes, og ældre huse moder-

niseres med materialer og metoder, der er fremmed for bygningen og

kan være ødelæggende i æstetisk og ofte også i konstruktionsmæssig hen-

seende.

Til trods for denne udvikling findes der fortsat mange bygninger, der
har bevaret deres egenart og karakter, også selv om der er gennemført
istandsættelser og moderniseringer.

Bygningerne præger fortsat gadebilledet mange steder. De præger

landsbymiljøet, og de findes som frit beliggende bygninger i det åbne

land og sætter deres præg på landskabsbilledet.

Fredede ejendomme Nogle bygninger, omkring ca. 3.500 ejendomme, har fået fastslået deres

bevaringsværdi gennem en bygningsfredning, fordi man har fundet, at

den pågældende bygning, der i reglen er over 100 år, er af væsentlig ar-

kitektonisk eller kulturhistorisk værdi. Jfr. om fredede bygninger, kapi-

tel 12.

Bevaringsværdien allere- Også andre bygningers bevaringsværdi kan siges at være antaget, hvor

de konstateret denne klassifikation hviler på et særligt retsgrundlag. Dette særlige

retsgrundlag kan være:
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en tinglyst deklaration i medfør af den tidligere byggelovs § 43,

stk. 1c (lovbekendtgørelse nr. 361 af 17. juli 1972 med senere

ændringer) ophævet i 1977,

bevarende byplanvedtægter i henhold til den tidligere byplanlov

eller

bevarende lokalplaner i henhold til kommuneplanloven.

I disse tilfælde er en bygnings bevaringsværdi fastslået ved en retslig re-

gulering, der tager sigte på at bevare bygningens karakteristiske ydre.

Der kan endvidere være tinglyst en bevaringsdeklaration på en bygning

som forudsætning for et lavt forrentet lån fra Statens Bygningsfrednings-

fond i medfør af bygningsfredningsloven, hvori der også er hjemmel til

at yde støtte til bevaringsværdige, men ikke bygningsfredede bygninger,

eller som forudsætning for tilskud fra en kommune til gennemførelse af

en restaurering på en bevaringsværdig bygning.

For så vidt angår de bygninger, der er blevet undersøgt og vurderet som

led i en registrering, jfr. kapitel 4, medfører registreringerne ikke en

retslig sikring af den enkelte bygning. Det er også kun i nogle registre-

ringer, at der foreligger en stillingtagen til de registrerede bygningers

bevaringsværdi.

Bortset fra disse tilfælde, hvor bygningens klassifikation som bevarings-
værdig hviler på et særligt grundlag og på denne måde kan være konsta-
teret, eller hvor bygningens bevaringsværdi er konstateret i forbindelse
med en registrering, har udvalget ikke fundet, at der på forhånd eksiste-
rer et entydigt kriterium for, hvornår en bygning er bevaringsværdig.

Kriterier for afgræns- I den øvrige bygningsmasse er der imidlertid mange ældre bygninger,

ning af den øvrige beva- der er af arkitektonisk, kulturhistorisk eller miljømæssig værdi og der-

ringsværdige bebyggelse med værd at bevare. De adskiller sig måske kun fra hinanden ved få de-

taljer, men også som de fredningsværdige bygninger belyser de bolig-,

arbejds- og produktionsvilkår og andre væsentlige træk i den samfunds-

mæssige udvikling til forskellige tider, og de kan som del af en helhed

præge et landsbymiljø, et kvarter i en større by eller give landskabsbille-

det dets særlige karakter.

Alder Bygningens alder er traditionelt det første, der lægges vægt på ved vur-

deringen af bevaringsværdien. Jo ældre en bygning er, jo sjældnere er

den, og dermed vigtig at bevare som vidnesbyrd om ældre kulturer.

De allerældste huse fra før Reformationen er automatisk fredet. Bortset

fra de middelalderlige kældre og beskedne murrester, der er tilbage i pri-
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vate huse i nogle af vore provinsbyer, er der kun et fåtal af intakte huse

tilbage fra den tid.

Ved vurderingen af en gammel bygning vil man overveje, hvor intakt

den er, hvor meget af bygningen, der stammer fra opførelsen, hvor me-

get der er ændret ved ombygninger eller forsvundet ved nedslidning.

Graden af sjældenhed vokser ved opførelsesmaterialernes beskaffenhed.

Et spinkelt bygget hus (bindingsværk, lerklining og lignende) er mere

udsat for vejrliget og tidens tand end solidt murstensbyggeri.

De mange bybrande har i årenes løb ryddet meget ud i bestanden af

bygninger opført af træ og strå. Myndighederne har i århundreder haft

den opfattelse, at brandbare materialer som træ - herunder bindings-

værk - burde undgås i byer, og der er udstedt gentagne forbud herimod.

Bindingsværkshuse er således forholdsvis sjældne i bymæssig bebyggel-

se. Derfor, og fordi der ved disse konstruktioner oftest er tydelige

egnstraditioner, tilstræbes bevaring af de tilbageværende.

Bindingsværkshuse løber i dag en ekstra risiko på grund af energibespa-

rende foranstaltninger, hvor en murisolering eventuelt kun kan gen-

nemføres ved opførelsen af en indvendig væg eller udvendig beklæd-

ning.

Bindingsværkets tømmerkonstruktioner er desuden stærkt udsat for råd.

Dette kan gøre det fristende at erstatte denne byggemåde med grund-

mur.

Arkitektonisk kvalitet Et andet kriterium for bevaringsværdi er den arkitektoniske kvalitet.
Den kan være vanskelig at definere, men viser sig især i bygningens har-

moniske proportionering og i den kunstneriske anvendelse af materialer,

farver og dekoration. Også de anonyme huse, som kan give udtryk for

en bys eller egns særlige byggemåde, kan være bevaringsværdige.

I forskellige egne er der forskel på bindingsværk, og der kan findes de-

tailudformninger, der er karakteristiske for en lokal bygmester, som kan

påkalde sig en særlig interesse.

For større bygningers vedkommende kan gælde, at et arbejde af en bety-

delig arkitekt kan være bevaringsværdigt alene på grund af dets plads

i arkitekturhistorien.

Hvis ændringen af et hus har forandret eller helt ødelagt den oprindelige

udformning eller arkitektens kunstneriske idé med huset, vil dette for-

ringe bygningens bevaringsværdi.
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De kulturhistoriske Et tredie bevaringskriterium er de kulturhistoriske interesser, som en
interesser bygning kan rumme.

En bygning kan have været rammen om en historisk begivenhed eller

have været beboet af en person, der har spillet en særlig rolle i landets

historie. Som et eksempel kan nævnes Carl Nielsens fødested i Nørre

Lyndelse på Fyn.

Bygninger, der har tjent eller er opført til en bestemt anvendelse, vil ofte

være et vidnesbyrd til forståelse af en måske ophørt virksomhed eller

funktion. Fra ældre tid er bygninger, der er opført til specialiserede for-

mål, ret fåtallige. Nævnes kan arbejderboliger i by og på land, hus-

mandssteder på landet, byggeforeningshuse i byerne, klostre, stiftelser

og kollegier.

I kulturlivet har vel præstegårdene og skolerne spillet en stor rolle. Man-

ge af Frederik IV's rytterskoler fra 1720'erne eksisterer endnu, omend

de fleste er en del ombygget.

Specialiseringen tog først rigtig fart fra midten af det 19. århundrede

med industrialiseringen og andelsbevægelsen. Mange bygninger er ble-

vet forældet, efterhånden som teknikken er skredet frem; de er blevet

nedrevet og erstattet af nye bygninger, eller de er overgået til anden

brug. Mange fabriksbygninger, andelsmejerier, brugsforeninger og sko-

ler fra sidste halvdel af det 19. århundrede er i dag indrettet til boliger.

Forsamlingshusene, der også hører med til billedet af denne periode, bli-

ver som undtagelsen fortsat normalt anvendt til deres oprindelige for-

mål.

Alle disse og andre bygningskategorier kan betragtes som kulturhistori-

ske bygninger, der er værd at bevare. Brugen kan være en anden, og

der kan være foretaget ombygninger, men de har stadig en historie at

fortælle.

Bygningskulturelle inter- For de bygningskulturelle interesser er det af betydning, om bygningen

esser viser, hvorledes byggeskikken har været på en bestemt egn og på et be-

stemt tidspunkt. Et eksempel er de karakteristiske grundmurede land-

ejendomme af mørkerøde sten med stråtag, som ligger i det træfattige

Vestjylland, og som helt præger denne egns bygningskultur i modsæt-

ning til det østjyske og fynske bindingsværksbyggeri fra samme periode.

Også bindingsværkskonstruktioner kan vise noget om opførelsestids-

punkt og egnstraditioner.
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Det hører med til bygningskulturen, at grundmurede bygninger fra om-

kring 1850 blev dominerende over hele landet, også i egne, hvor man

hidtil havde bygget i bindingsværk, og at tegltage og skifertage erstatte-

de stråtage og atter senere blev erstattet af cementtagsten og asbestce-

mentplader.

Også inde i et hus findes træk, som kan være af bygningskulturel værdi;

placering af trapper, ildsteder, repræsentative rum og dagligrum samt

værksteder og butikker. Her vil et egnspræg være kendeligt, hvor de op-

rindelige forhold er bevaret. Det sønderjyske hus med dets »diele« (for-

stue) er et af de særprægede eksempler på en egnsbestemt løsning.

De miljømæssige interes- De enkelte huse kan godt være uden større arkitektonisk interesse. Som

ser del af en samlet bebyggelse - f.eks. som led i et gadebillede - kan sådan-

ne huse imidlertid udmærket vise sig at være bevaringsværdige.

Det vil med andre ord sige, at de miljømæssige forhold kan have en væ-

sentlig betydning ved vurderingen af det enkelte hus' bevaringsværdi.

De miljømæssige bevaringsinteresser bygger således på en vurdering af

helheden.

Bystrukturen kan aflæses i købstadens middelalderlige smalle, krumme

gader eller i de nye byers og bykvarterers retvinklede gadenet. Volde og

befæstningsanlæg, kirkegårde og lystanlæg er andre markante elementer

i byen.

Gårde og småhuse kan i landsbyer ligge mellem hinanden langs snoede

vejforløb, ved forter og gadekær. Kirken og kirkegården, levende hegn

og haver er uadskillelige dele af helheden. Visse steder danner landsby-

ernes bebyggelse og bevoksning en præcis grænse mod de omgivende

dyrkede marker. Udefra vil landsbyen kunne opfattes som et element i

landskabsbilledet.

Som eksempler på bebyggelsesmiljøer med bevaringsværdier kan også

nævnes de mindre fiskerlejer, hvor enkle småhuse klumper sig sammen

omkring en lille havn, og herregårdslandsbyerne, hvor store, noble huse

kan ligge på række langs en allé.

Endelig vil der knytte sig miljømæssige værdier til enkeltbygninger og

anlæg i det åbne land, som f.eks. vindmøllen på bakketoppen med møl-

legården ved bakkens fod.
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De miljømæssige værdier bygger på en sammenfattende helhedsopfattel-

se af omgivelserne med hovedvægten på det, der kan ses med det blotte

øje uden særlige forkundskaber. Den miljømæssige vurdering supplerer

således de historiske og arkitektoniske vurderinger.

Udvalgets konklusioner Det er udvalgets indtryk, at der i de seneste år er sket en udvidelse af,

hvad der opfattes som bevaringsværdigt. Dette giver sig udslag i en vok-

sende interesse for bevaring af gamle bygninger og miljøer.

Bortset fra bygningers alder, der må anses for et objektivt kriterium er

de øvrige kriterier, der kan indgå i bedømmelsen af en bygnings beva-

ringsværdi, ikke objektivt konstaterbare, men må baseres på en vurde-

ring, hvori der også indgår et skøn.

Således vil vurderingen af en bygnings arkitektur, og vurderingen af om

eventuelle ændringer har et sådant omfang, at bygningen mister sin be-

varingsværdi, også være afhængig af æstetiske holdninger.

Smag eller æstetisk opfattelse ændrer sig fra årti til årti. Der vil ofte være

en tilbøjelighed til at betragte det, der er frembragt i den nærmest forud-

gående periode som mindre betydningsfuldt. Også indenfor samme tids-

rum ser mennesker forskelligt på kunstneriske spørgsmål. Bevaringskri-

terier, som hviler på en æstetisk opfattelse, vil derfor altid være underka-

stet diskussion.

Kriterier, der kan admi- Udvalget har ved sine overvejelser forudsat, at den konkrete afgræns-

nistreres ning af bygninger skal være lette at administrere og skal kunne gennem-

føres indenfor en kort periode.

På denne baggrund har det været overvejet, om bygningens alder som

objektivt kriterium alene skulle danne grundlag for bevaringsværdien.

Det har tillige været overvejet, jfr. herom i kapitel 3, om det ville være

muligt på grundlag af oplysninger om bygningernes alder og de øvrige

oplysninger, der findes om samtlige bygninger i BBR, at udskille den

del af bygningsmassen, som må anses for at være bevaringsværdig.

Eksempelvis har landbrugets organisationer bl.a. anbefalet et alderskri-

terium som det eneste kriterium for en afgrænsning og anbefalet, at det-

te alderskriterium omfatter bygninger op til 1940 eller i hvert fald alle

bygninger, der er over 50 år gamle.

På den anden side har bl.a. Nationalmuseet og Statens Museumsnævn

peget på, at et alderskriterium ikke kan stå alene, men må ses i sammen-
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hæng med en kulturhistorisk bedømmelse. Nationalmuseet tilføjer end-

videre, at ingen af de bevaringskriterier, som udvalget har nævnt, kan

anvendes hver for sig.

Der henvises til kapitel 5 og Appendix 3, hvor de udtalelser, udvalget

har modtaget, er omtalt.

Alderskriteriet Udvalget finder, at alderen har betydning på den måde, at der for de

ældste bygninger er en formodning om, at bygningen er bevaringsvær-

dig.

Afgrænsning ved 1860 Dette kunne f.eks. tale for, at bygninger opført før år 1860 automatisk

skulle karakteriseres som bevaringsværdige, mens bygninger opført efter

1860 skulle afgrænses efter andre kriterier. Baggrunden for f.eks. at

pege på en afgrænsning ved 1860 er, at man omkring dette tidspunkt

kan registrere en ændring i byggeskikken.

Indtil udflytningen blev landbrugsbyggeriet udført af bønderne selv eller

af landsbyhåndværkere. Disse landsbyhåndværkere var ofte selv hus-

mænd og var forankret i den lokale byggetradition.

Den klassicistiske og enkle stil fra omkring 1800 var ikke krævende,

hverken i økonomisk eller konstruktiv henseende. Den var logisk og be-

skeden og passede til de grundmurede, hvidkalkede bygninger, som blev

det almindelige på landet i forrige århundrede.

Denne tradition blev brudt i sidste århundredes anden halvdel, hvor den

røde og gule blankmur med forskellige formstensdetaljer herefter blev

det almindelige. Ændringen trængte tydeligere igennem i byen, hvor

den ændrede byggestil, bl.a. fik indflydelse på stationsbyernes huse, der

i sidste halvdel af århundredet skød op over hele landet.

I storbyen stammer de første eksempler på de historiske stilarters indtog

i bygningshistorien fra omkring 1860. Både klassicismen og senklassicis-

men fandt man kedelig, og inspirationerne fra de tidligere århundreder

fik herefter frit løb.

En byggelov fra 1856 foreskrev samtidig visse fælles retningslinier for

nyt bygge™-

Arealerne uden for de københavnske volde blev åbnet for bebyggelse i

1852, og brokvarterernes tætte bebyggelse blev påbegyndt. Denne be-

byggelse fra 1860 og århundredet ud har været betegnet som spekulati-
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onsbyggeri. En undersøgelse af disse huse viser dog, at bebyggelsen har

både konstruktionsmæssige og andre kvaliteter.

På landet, hvor Det kgl. Landhusholdningsselskab i 1859 udskrev en

konkurrence om byggeplaner for mindre ejendomme på landet, fik de

nye byggeplaner mest betydning for driftsbygninger.

Afgrænsning ved 1920 For en afgrænsning ved 1920 kan tale, at man derved medtager byggeri-

et i stationsbyerne og i de større byer, herunder de bedste huse i de kø-

benhavnske brokvarterer.

Mange husmandsboliger blev også opført efter landbrugsministeriets

konkurrence i 1907 om 3 forskellige forslag til husmandsbrug. De vin-

dende projekter viste det skred i arkitekturopfattelsen, der var sket i år-

hundredets begyndelse. Intentionerne førte direkte frem til stiftelsen i

1915 af Landsforeningen Bedre Byggeskik, der fik tilslutning fra hånd-

værkere, arkitekter m.fl.

For byarkitekturen og for enfamiliehuset er 1920 skellet til nyklassicis-

men og den tidlige internationale funktionalisme. Statsboligfondens op-

rettelse i midten af 20'erne, hvorefter staten eller kommunen garantere-

de for lån op til 40% af byggeomkostningerne, førte herefter til opførelse

af et stort antal boliger i store karrébebyggelser.

Afgrænsning ved 1940 Ved en aldersmæssig afgrænsning ved 1940 vil i almindelighed den be-
byggelse, der er opført af traditionelle byggematerialer og i overensstem-
melse med den traditionelle håndværkertradition blive omfattet af en af-
grænsning. Efter 2. verdenskrig går boligbyggeriet ind i en ny epoke
»element-byggeriet«, og byggestilen ændres markant.

BBR oplysninger BBR's oplysninger om opførelsesår vil ikke være et tilstrækkeligt sikkert

grundlag for en individuel udskillelse af bygningskategorier opdelt på

opførelsesår før år 1900 og vil heller ikke tilstrækkeligt sikkert kunne ud-

skille de bygninger, der er opført før år 1860. Der henvises herved til

kapitel 3.

Der vil også være bygninger, som er opført før 1860, og som derfor al-

ene på grund af alderen formodes at være bevaringsværdige, der er ble-

vet ombygget så stærkt, at bevaringsværdien er forsvundet. Dette syns-

punkt gælder også for bygninger, der er opført senere.

Visse bygningsændringer er registreret i BBR i form af oplysninger om

materialer, facade og tag. Disse oplysninger er fingerpeg om bygnings-

ændringer af betydning for den samlede vurdering af husets bevarings-

værdighed.
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Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at en opgørelse, hvor man uden

en konkret vurdering foretager en klassifikation af bebyggelsen, alene på

grundlag af bygningens alder samt oplysningen om, hvorvidt bygningen

fortsat er registreret som opført af en kombination af traditionelle mate-

rialer, ikke alene kan anvendes ved den konkrete konstatering af en byg-

nings bevaringsværdi.

Som omtalt i kapitel 3 er det udvalgets opfattelse, at metoden kan an-

vendes til et skøn over størrelsen af den samlede bevaringsværdige be-

byggelse og dens fordeling på kommuner.

Det er udvalgets opfattelse, at en fastlæggelse af, hvilke bygninger der

er bevaringsværdige, heller ikke alene kan baseres på et alderskriterium,

men også må omfatte en vurdering af bygningen på grundlag af de kri-

terier, der er nævnt i dette kapitel og herunder som noget væsentligt tilli-

ge en vurdering af, om bygningen ved ændringer og ombygninger må

siges at have skiftet karakter og udseende på en sådan måde, at bygnin-

gen har mistet sin bevaringsværdi.

Uanset at det kun er 21 % af den samlede bygningsbestand til beboelse,

der er opført før 1940 og fortsat registreret som opført af en kombination

af traditionelle materialer, er antallet af bygninger efter udvalgets opfat-

telse af en sådan størrelse (ca. 300.000), at det ikke vil være realistisk

at antage, at der er økonomiske eller administrative muligheder for en

hurtig vurdering af hele denne bygningsmasse.

Etapedeling Det anbefales derfor, at der sker en etapeopdelt tilvejebringelse af øko-

nomisk støtte til vedligeholdelse og istandsættelse af de bevaringsværdi-
ge huse til beboelse, og at gennemførelsen af afgrænsningen af disse huse
også etapeopdeles på basis af en gennemgang og vurdering af bygnin-
gerne efter de kriterier, der er nævnt i dette afsnit.

Etapeopdelingen anbefales af administrative og ressourcemæssige grun-

de, således at første etape omfatter huse opført før 1900 samt visse nær-

mere angivne huse opført mellem 1900 og 1940.

Udvalget skal imidlertid anbefale, at der på længere sigt foretages en

gennemgang og vurdering af hele bygningsmassen frem til 1940.

1. etape. Bygninger, der er opført før 1900, formodes alene på grund af alderen at

være bevaringsværdige, med mindre bygningerne er ombygget så væ-

sentligt, at de har mistet deres oprindelige karakter og egnspræg.

Hvorvidt en ombygning har en sådan karakter, at huset ikke længere
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er bevaringsværdigt, må bero på en helhedsvurdering af bygningens
kulturhistoriske og arkitektoniske værdi og betydning for omgivelserne.

Ifølge BBR er antallet af huse til beboelse opført før 1900 ca. 173.000,
hvoraf ca. 100.0000 er registreret som fortsat bestående af en kombinati-
on af traditionelle bygningsmaterialer. Jfr. herom kapitel 3.

For bygninger opført efter år 1900 og frem til 1940 forsvinder efter ud-
valgets opfattelse alderskriteriets dominans. Dette indebærer, at der ikke
på forhånd kan bruges den samme administrative antagelse om, at de
fleste bygninger er bevaringsværdige, uanset at der, som grundlag for
en vurdering, i princippet gælder de samme kriterier.

Udvalget skal på denne baggrund anbefale følgende administrative ord-
ning som grundlag for afgrænsningen af de bevaringsværdige huse til
beboelse.

En bygning til helårs- eller sommerbeboelse opført før 1900 er beva-
ringsværdig og omfattet af udvalgets anbefalinger, såfremt bygningen:

1. fortsat har kulturhistorisk, arkitektonisk eller miljømæssig værdi, og

2. ikke er blevet ombygget og/eller ændret på en sådan måde, at den
har mistet sin oprindelige karakter og udseende og dermed sin kul-
turhistoriske, arkitektoniske eller miljømæssige værdi.

Endvidere må en bygning til helårs- eller sommerbeboelse opført før
1940 anses for at være bevaringsværdig og omfattet af 1. etape såfremt
bygningen er omfattet af:

a. En tinglyst bevaringsdeklaration i medfør af den tidligere byggelovs
§ 43, stk. 1c, jfr. stk. 2,

b. En bevaringsdeklaration tinglyst på ejendommen, som forudsætning
for økonomisk støtte fra Statens Bygningsfredningsfond eller anden
offentlig myndighed til restaurering af ejendommen,

c. En bevarende byplanvedtægt,

d. En bevarende lokalplan eller

e. En af det offentlige foretaget registrering, efter hvilken bygningens
kulturhistoriske, arkitektoniske eller miljømæssige værdi er fastslået.

For disse bygninger må endvidere forudsættes at bygningen ikke er ble-
vet ombygget og/eller ændret på en sådan måde, at bygningen har mis-
tet sin oprindelige karakter og udseende.
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2. etape Endelig skal udvalget anbefale, at en anden etape omfatter de beboelses-

bygninger, der er opført efter 1900 men før 1940, og som ikke er omfat-

tet af punkterne a-e, men som på grundlag af en konkret vurdering kan

konstateres at være af kulturhistorisk, arkitektonisk og/eller af miljø-

mæssig værdi, og som ikke på grund af ombygninger eller ændringer

har mistet sin oprindelige karakter og udseende.

Et tilbud til den enkelte Udvalget skal anbefale, at konstatering af en bygnings bevaringsværdi

ejendoms ejer om kon- administrativt henlægges til kommunerne og foretages efter anmodning

statering af fra den enkelte ejendoms ejer og med mulighed for at indbringe afgørel-

bevaringsværdien sen for miljøministeriet.

Publikationen »Beva- Efter anmodning fra udvalget har fredningsstyrelsen i forbindelse med

ringsværdige boliger - udvalgets arbejde ladet udarbejde en vejledning »Den bevaringsværdige

på land og i by« bolig - på land og i by«, som gennem illustrationer og den til illustratio-

nerne knyttede tekst viser eksempler på bevaringsværdig bebyggelse.

I denne publikation angives en fremgangsmåde for vurderingen af, om

en bygning til beboelse har en sådan karakter, at bygningen kan beteg-

nes som bevaringsværdig.
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7. Vedligeholdelse og istandsættelse af beva-
ringsværdige huse til beboelse

Bevaringsværdige huse eller miljøer er ofte blevet ødelagt af mangel på
viden om deres kulturelle værdier eller af mangel på kendskab til en rig-
tig vedligeholdelse eller kendskab til de muligheder, der er for en æn-
dring eller ombygning, der også tilgodeser bevaringsinteresserne.

Der er istandsættelser og ombygninger, der er så gennemgribende, at
et hus, der ellers ville have været bevaringsværdigt, helt må siges at have
mistet sine bevaringsværdier. Der er også bygninger, der er kompromit-
terede på grund af ufølsomme ændringer eller restaureringer, men hvor
der ikke er sket en uoprettelig ødelæggelse af bevaringsværdierne. For
disse huse vil det være ønskeligt, om der i forbindelse med en fremtidig
vedligeholdelse og istandsættelse skete en tilpasning i overensstemmelse
med traditionel byggestil og husets oprindelige konstruktion.

I 1970'erne er gennemført omfattende bygningsændringer ved de en-
keltliggende huse i det åbne land og ved landbrugets stuehuse. I denne
periode var det bl.a. populært med store termoruder og med overdække-
de førstesalsbalkoner, når man ved tilbygninger forlængede huset. Beg-
ge disse typer er eksempler på bygningsændringer, hvorved husene mis-
ter deres oprindelige proportioner og identitet.

I publikationen »Landbrugets boliger 1976« udgivet af landbrugsmini-
steriets produktivitetsudvalg, husholdningsudvalget, København 1977,
opfordres til eftertanke ved vedligeholdelse, modernisering, ombygning
og tilbygning til landbrugets boliger.

Udgiverne peger på, at den oprindelige gode danske byggeskik alt for
ofte er blevet ødelagt i de senere år og opfordrer til, at en istandsættelse
og ombygning foretages med nænsomhed og æstetisk sans. Fra publika-
tionen skal citeres følgende:

»Om bygninger og landskab I landskabet opfattes en landbrugsejendom, med stuehus, avls- og driftsbygninger som en

helhed - en homogen bygningsmasse omkranset med løvfældende beplantning, hvorigen-

nem de røde tegltage og de kalkede længer kommer til syne med deres detaljer i form af

vinduer, døre og skorstene. Landbrugsejendommen fremstår i signatur som en velkendt

og harmonisk del af landskabet.

Det danske landskab består ikke alene af natur, men af bygninger og natur, hvor bygnin-

gerne kan være det, der giver landskabet karakter. Derfor vil uovervejede ændringer i byg-
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ningsmassen og dens detaljer og omgivende beplantning også få uheldige landskabelige
konsekvenser. I udformningen af nye gårdanlæg er der mulighed for at arbejde sig fri af
gamle og utidssvarende byggetraditioner, men de arkitektoniske bindinger til omgivelser
og landskab er de samme - at bygge med, og ikke imod landskabet.

I det foregående er det udflyttergården, den fritliggende landbrugsejendom, der er beskre-
vet. Landbrugsejendommen har også en vigtig placering i hele landsbymiljøet - og kan ved
en impulsiv ændring i bygningsmassen og detaljer, totalt ændre et harmonisk gadebillede
på en særdeles uheldig måde.

Et fællestræk fra det danske landskab og landsbyen er, at det er meget sårbart over for de
»tilsyneladende« små og ubetydelige ændringer, et nedrivnings- og byggearbejde kan føre
med sig.

Landbrugets boliger kan således ikke betragtes som en isoleret del af landbrugsejendom-
men, men som en central del i hele sammenhængen - bygninger, omgivelser og landskab.«

Om det bevaringsvcerdige I byerne er husene ofte blevet vurderet på grundlag af den standard, hu-
hus i byen set har med hensyn til installationer som bad, toilet og centralvarme i

sammenligning med disse installationer i nybyggeriet. For borgerhuse-

nes vedkommende har man sjældent peget på byens ældre huse og slet

ikke huse opført i perioden fra 1880 og frem til 1920 som huse med særli-

ge kvaliteter.

De ældre huse er bygget af traditionelle materialer som tegl, mursten og

træ. Facaden kan være enkelt udformet med en muret gesims, eller det

kan være huse med pudsede båndindfatninger o.s.v., hvor håndværks-

mesteren ikke har sparet på fantasien ved opbygning af murfacaderne.

En gades arkitektur - selv om den er anonym - afspejler ikke blot skif-

tende tiders konjunkturer og stilarter, men giver også en beskrivelse af

den byggetekniske udvikling.

Et godt hus, og dette gælder også etagehusene i byerne, kan holde i ge-

nerationer. Den manglende vedligeholdelse og ombygninger uden hen-

syn til husets karakter kan imidlertid ødelægge bevaringsværdien i et så-

dant hus.

For et byhus gælder i lighed med landhuset, at både en vedligeholdelse

og en istandsættelse, modernisering og renovering af huset må ske med

omtanke, hvor der tages hensyn både til husets egne kvaliteter og til de

kvaliteter, det rummer i sammenhæng med og som del af det samlede

gadebillede.

Vedligeholdelse Ved byggeri i dag og ved ombygninger og moderniseringer - ja selv ved

den løbende vedligeholdelse og istandsættelse - er der praktisk taget

ubegrænsede muligheder ved valg af materialer og konstruktioner.
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Denne mangfoldighed kan sætte sine spor i et bevaringsværdigt hus og

i et gammelt bevaringsværdigt miljø. En enkelt forkert valgt løsning kan

være nok til at ødelægge helhedsindtrykket.

Ved en vedligeholdelse og istandsættelse og ved større indgreb som mo-

derniseringer og om- og tilbygninger må man, for at opretholde husets

bevaringsværdi, sikre, at husets materialer, identitet og karakter opret-

holdes - og stadig udgør den helhed, som kendetegner bevaringsværdi-

en.

I visse tilfælde kan man måske også gennem enkelte ændringer give et

ældre godt hus dets identitet igen.

Før man går i gang med en vedligeholdelse, bør man derfor kende byg-

ningen, husets proportioner, kende de materialer, huset er opført af,

taghældningen, facadernes karakter og vinduernes inddeling og størrel-

se.

En egn eller en by kan have sin særlige byggetradition, og hustyperne

kan variere meget, og hermed vil der også være store variationer med

hensyn til vedligeholdelsearbejdernes karakter.

Vedligeholdelse og istandsættelse af et bevaringsværdigt hus er ikke

masseproduktion. Den rigtige vedligeholdelse forudsætter, at huset får

lov at bevare sin individualitet.

Visse istandsættelsesarbejder kan udføres som »gør det selv-arbejder«,

f.eks. er der generationers tradition for, at kalkning af landbrugets stue-

huse oftest udføres af ejerne selv.

Opretholdelse af generationers håndværkertraditioner kræver imidlertid

håndværksmæssig erfaring, og den rigtige vedligeholdelse, istandsættel-

se og modernisering af et bevaringsværdigt hus kræver omtanke og op-

findsomhed. Den løsning, der umiddelbart er billigst, er måske ikke den

billigste på længere sigt. Og udgangspunktet for enhver vedligeholdelse

er, at det kan betale sig at reparere frem for at skifte ud.

»Byggeskik og vedhgehol- For at uddybe kendskabet til hvorfor det er væsentligt at følge traditionel

delse«, publikation, ud- byggeskik for et bevaringsværdigt hus, og hvilke detaljer det er væsent-

givet af fredningsstyrelsen ligt at sikre opretholdelsen af, for at resultatet skal blive tilfredsstillende,

for udvalget har fredningsstyrelsen efter anmodning fra udvalget ladet udarbejde en

publikation »Om Byggeskik og vedligeholdelse«, hvori der fortælles om

byggeskik, og hvilke forhold man især skal have for øje, når et ældre hus

skal vedligeholdes og istandsættes.
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De vigtigste bygnings- De bygningsdetaljer, som publikationen omtaler, er:

detaljer som led i vedlige-
Fundament, sokkel og kælder,

holdeisen
ydervægge,

tag (tegl, skifer eller stråtag),

skorsten, kviste,

tagrender og nedløb,

taggavle, gesimser,

vinduer,

døre og porte,

trapper,

udbygninger samt

gulv, loft og skillevægge.

Publikationen er i lighed med udvalgets øvrige anbefalinger et tilbud til

den enkelte husejer om rådgivning og vejledning i, hvordan man kan

gøre et ældre hus nænsomt i stand og vedligeholde det.

Udvalget har imidlertid også lagt vægt på, at publikationen kan fungere

som grundbog og anvise metoder for de vedligeholdelsesarbejder, der er

med til at sikre den betryggende vedligeholdelse af et bevaringsværdig!

hus.

Omgivelserne En bygning er, hvad enten den ligger i det åbne land eller i byen, en

del af sin helhed. Hvad man gør med huset, påvirker dette helhedsbille-
de. Og et hus, der måske ikke i sig selv er bevaringsværdigt, bliver i et
samspil med omgivelserne bevaringsværdigt som del af et bevarings-
værdigt miljø.

Ved beskrivelsen af en betryggende vedligeholdelse af det enkelte hus
hører også med at nævne pleje og vedligeholdelse af husets omgivelser,
beplantninger, haver, gader, stræder, plankeværk m.v.

Der er en vekselvirkning og afsmittende effekt ved den vedligeholdelse,

der gennemføres.

Byernes skiltning Ved vedligeholdelse af de gamle huse i byerne er det ofte butiksfacader-

nes udformning og den skiltning, der er knyttet til butikkerne, der er

med til at sætte sit præg på helhedsbilledet. Skiltningen må derfor sam-

men med udformningen af butiksfacaden betragtes som et vigtigt led i

den samlede vedligeholdelse af et hus. En uheldig udformning af en byg-

nings butiksfacade og en uheldig skiltning kan medføre, at et ellers beva-

ringsværdigt hus mister sin identitet.

Udvalgets konklusioner Udvalget har fundet, at en økonomisk støtteordning ikke i sig selv sik-

72



rer, at de vedligeholdelsesarbejder, der hermed bliver gennemført, er
med til at opretholde en bygnings bevaringsværdi.

Paradoksalt nok kan endda ses, at økonomiske opgangstider netop har
givet mulighed for en vedligeholdelse, ombygning og modernisering,
der har ødelagt de oprindelige bevaringsværdier i et hus.

De økonomiske støtteordninger, der har været knyttet til gennemførel-
sen af energibesparende foranstaltninger, må også antages at have med-
virket til at reducere bevaringsværdierne.

Udvalgets anbefalinger Udvalget anbefaler derfor, at det som forudsætning for en eventuel øko-
nomisk støtte samtidig sikres, at disse arbejder opretholder husets karak-
ter.

Udvalget forudsætter herved, at arbejdernes omfang og karakter, selv
om disse i sig selv ikke kræver en byggetilladelse, forud skal godkendes
af kommunen, og at ejeren af et bevaringsværdigt hus udfører bygnings-
arbejderne i overensstemmelse med godkendelsen fra den kommunale
bygningsmyndighed, og i overensstemmelse med de rammer, der er an-
ført i pjecen »Om byggeskik og vedligeholdelse« og andet vejlednings-
materiale udarbejdet af fredningsstyrelsen.

For det bevaringsværdige hus, der er omfattet af en bevarende byplan-
vedtægt eller lokalplan, eller hvor der er tinglyst bestemmelser om, at
en bygnings ydre fremtræden ikke må ændres uden særlig tilladelse fra
kommunen i medfør af den tidligere byggelovs § 43, betyder udvalgets
anbefalinger, at der som et yderligere incitament åbnes mulighed for at
yde økonomisk støtte til den opretholdelse af husets bevaringsværdi, som
disse bestemmelser tilsigter.

For de øvrige ejere af bevaringsværdige huse skal udvalgets anbefalinger
opfattes som et tilbud, hvor kommunens forudgående godkendelse af
vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder skal ses som vilkår for øko-
nomisk støtte til disse arbejder.

Denne ordning svarer iøvrigt i det store og hele til de vilkår, som en
kommune eller en bevaringsfond stiller som forudsætning for økonomisk
støtte til restaureringsarbejder. Der henvises herom til kapitel 9 om fon-
de.

Udvalget har under sin overvejelse set på, hvorvidt en genindførelse af
en sådan hjemmel, som fandtes i § 61, stk. 1, i den tidligere københavn-
ske byggelov, kunne medvirke til en sikring af en betryggende vedlige-
holdelse.
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Det er udvalgets indtryk, at en bestemmelse, der giver mulighed for at
påbyde en ejer et minimum af nødvendig vedligeholdelse på sin ejen-
dom, i visse situationer kan være ønskelig.

Udvalget er imidlertid af den opfattelse, at det er et vigtigt led i sikrin-
gen af en betryggende vedligeholdelse, at den enkelte ejer er indstillet
på at medvirke ved dette arbejde.

Endvidere fremgår det af § 14, stk. 1, i den nugældende byggelov, at
ejendommen - udover vedligeholdelse af hensyn til at afværge fare - til-
lige skal holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand.

Udvalget finder derfor, at udvalgets samlede anbefalinger som indeholdt
i det af udvalget skitserede forslag til tilskudslov i kapitel 14 er et middel
til på længere sigt at sikre vedligeholdelsen og dermed opretholdelsen af
de ældre bevaringsværdige huse.
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8. Genbrug af byggematerialer

Ved bygningsundersøgelser af fredede bygninger kan det ikke sjældent

konstateres, at bygningsdele kan dateres til før det pågældende hus er

opført. Genbrug af byggematerialer ved reparation eller som led i ny-

byggeri er således ikke ny.

Netop ved vedligeholdelse og istandsættelse af ikke blot de huse, der er

bygningsfredede, men også de bevaringsværdige huse, vil man ved at

anvende brugte byggematerialer, f.eks. tømmer til reparation af bin-

dingsværk og håndstrøgne vingesten eller naturskifer til reparation afta-

ge, være med til at sikre, at materialerne passer til hinanden og til den

tid, hvor huset er opført, og man vil dermed sikre, at husene stadig

fremstår med deres oprindelige udseende.

Samtidig er de brugte byggematerialer ofte billigere end nye, og i visse

tilfælde kan man ikke længere få nye helt tilsvarende produkter.

Genbrug og fredede Gennem en lang årrække har fredningsstyrelsen som del af den økono-

bygninger miske støtte, der kan ydes til ejere af fredede bygninger, jfr. nærmere

kapitel 12, opkøbt brugte bygningsmaterialer med henblik på at anven-

de dem som led i restaureringsarbejdet ved de fredede bygninger.

Fredningsstyrelsen har især opkøbt håndstrøgne vingetagsten (røde, blå-
dæmpede og glaserede) eller andre mere sjældne håndstrøgne tagsten
samt tagsten af naturskifer.

Egetømmer specielt i store dimensioner, støbejernsdetaljer, natursten,

døre og paneler kan være af betydning som led i en restaurering, vedli-

geholdelse og istandsættelse af et fredet eller et bevaringsværdigt hus.

Magasiner Ved udgangen af 1983 havde fredningsstyrelsen seks magasiner placeret

forskellige steder i landet, men ofte viser det sig, at der er mulighed for

at levere direkte fra nedtagningsstedet til en ny bruger.

En række kommuner og lokale bevaringsforeninger har tilsvarende ma-

gasiner for genanvendelse af brugte bygningsmaterialer som led i det lo-

kale arbejde med bygningsbevaring og opretholdelse af lokale miljøer og

egnskarakteristisk byggeskik.
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Disse magasiner oprettet af kommuner og lokale foreninger har den

umiddelbare fordel, at man, fordi man har viden om nedrivninger og

ombygninger fra den kommunale byggesagsbehandling, kan sikre, at

materialer, der er særligt karakteristiske for det lokale områdes huse,

bliver sikret til genanvendelse.

Over hele landet findes der også firmaer, der beskæftiger sig med salg

af brugte byggematerialer, der er erhvervet ved nedbrydningsarbejder.

En ejer af et gammelt hus har her mulighed for at finde brugte materia-

ler til erstatning for de udtjente, og som svarer til disse.

Genbrug kræver, at en nedrivning foregår med henblik på at sikre de

materialer, der fortsat er intakte. Gennemførelse af en nedrivning med

henblik herpå vil derfor typisk være mere arbejdskrævende.

Fordelen ved genbrug af byggematerialer er, at en ejer af et bevarings-

værdigt hus enten gratis eller billigt får bygningsmaterialer til istandsæt-

telse og vedligeholdelse.

Genbrug af bygningsmaterialer er endvidere råstofbesparende. Spørgs-

målet om genbrug af bygningsmaterialer skal derfor også ses i lyset af

et stigende råstofforbrug og en deraf følgende ressourceknaphed.

Selve den økonomiske fordel ved at bruge brugte materialer afhænger

af, i hvilket omfang det er nødvendigt at rense, ændre dimensioner eller

foretage lignende, inden materialerne kan bruges igen.

Udvalgets konklusioner Udvalget anbefaler, at kommunerne som led i bevaringsbestræbelserne

og anbefalinger opretter genbrugsmagasiner eller yder støtte til lokale initiativer og skal

pege på mulighederne for, at sådanne initiativer kunne finde sted som

led i de kommunale jobskabelsesordninger.
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9. Kommunale tilskudsordninger, lokale og
private fonde

I lovgivningen eksisterer der i dag ingen forpligtelse for en kommune til

økonomisk at bidrage til bevaringsarbejdet enten direkte eller gennem

bidrag til private bevaringsfonde og bevaringsforeninger, men eksiste-

rende kommunale støtteordninger er baseret på kommunalfuldmagten.

I lighed med registreringerne er et samlet billede over denne del af kom-

munernes bevaringsindsats meget varieret. Imidlertid vil en økonomisk

støtte til en enkelt bevaringsværdig bygning eller til en bevaringsfore-

nings lokale arbejde i almindelighed være af betydning for realiseringen

af en bevarende lokalplans bestemmelser og af betydning for det arbej-

de, der på lokal og privat basis sættes i gang ved gennemførelsen af en

registrering.

Økonomiske midler på En række kommuner yder tilskud eller lavt forrentede eller rentefri og

kommunernes budget som oftest også afdragsfri lån til ejere, som udfører restaureringsarbejder

på deres bevaringsværdige ejendom.

F.eks. oplyser Københavns kommune, at kommunen siden 1963 bud-

getmæssigt har kunnet disponere over årlige beløb til ydelse af tilskud

til restaurering af både fredede og ikke fredede samt bevaringsværdige

huse.

I Københavns kommune blev der i 1982 anvendt godt 1,5 mill. kr. til

dette formål, og for 1983 har kommunen budgetteret med knap 1,6 mill,

kr. til restaureringstilskud.

Kommunen lægger vægt på restaureringsarbejdernes betydning i gade-

billedet, f.eks. facade- og tagrestaurering, men yder ikke tilskud til vedli-

geholdelsesarbejder, som i forvejen påhviler ejeren.

Det er Københavns kommunes vurdering, at et tilskud fra kommunen

- selv om dette kun har udgjort en begrænset del af de samlede restaure-

ringsomkostninger - har haft betydning for mange ejeres beslutning om

gennemførelsen af en restaurering og for omfanget af restaureringen af

deres bevaringsværdige hus.
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Ribe kommune peger også på mulighederne for økonomisk støtte fra det

offentlige eller private som et vigtigt hjælpemiddel i forbindelse med be-

varingen af de ældre ejendomme i Ribe by.

I Ribe ydes den kommunale støtte - som regel i form af lån, der er

rente- og afdragsfri til ejerskifte.

Kommunale fonde Andre kommuner, f.eks. Dragør og Viborg, har oprettet særlige beva-

ringsfonde med henblik på at yde økonomisk støtte til bestræbelserne for

at sikre bevaringsværdige bygninger.

Private fonde I flere af kommunerne findes endvidere lokalt oprettede private fonde,

der har til formål at yde økonomisk støtte til istandsættelsesarbejder på

bevaringsværdige, og herunder også bygningsfredede bygninger. Ribe

har f.eks. landets ældste private fond, etableret allerede før århundrede-

skiftet til sikring af bevaringsværdig bebyggelse i Ribe by.

De nævnte kommuner illustrerer forskellige modeller for en økonomisk

indsats udover, hvad der er direkte forudsat i lovgivningen.

I bilag 6 er optaget en oversigt over de lokale og landsdækkende, private

fonde, som man har kendskab til i fredningsstyrelsen.

Der er registreret knap 40 lokale bevaringsfonde. Den kapital, de enkel-

te fonde råder over, er meget forskellig. Den samlede kapital er på godt

7 mill. kr. Heraf hidrører imidlertid godt 2 mill. kr. fra Rislumfonden

i Sønderjylland, 1 mill. kr. fra Bevaringsfonden i Århus kommune og

1 mill. kr. fra Brøndums Legat i Skagen. Det mindste fond har en kapi-

tal på 4.000 kr.

Tilsvarende er der også store variationer i de betingelser, der knyttes til

den økonomiske støtte.

Lokale bevaringsfonde og lokal støtte til bevaring ses oftest i de kommu-

ner, hvor der i forvejen foregår en aktiv indsats for registrering af bebyg-

gelsen og for en sikring af bebyggelsen gennem en lovmæssig regulering

i form af bevarende lokalplaner.

Nogle fonde er som nævnt »hel-kommunale«, d.v.s. alle midler kommer

fra kommunen, som også har den afgørende indflydelse på midlernes

anvendelse. Andre fonde har eventuelt kun en mindre kommunal ind-

flydelse på fondens dispositioner.

Oversigten over fonde Oversigten i bilag 6 over fonde indeholder kun fonde eller legater, hvis
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hovedformål eller i hvert fald væsentligste formål er at yde støtte til byg-

ningsbevaringsopgaver. Lokale legater, som yder støtte til kulturelle for-

mål i almindelighed, og hvoraf der eksisterer et ikke ringe antal, er såle-

des ikke medtaget i oversigten.

Heller ikke de fonde, der er oprettet med henblik på en enkelt eller en-

kelte bestemte bygninger, er medtaget.

De kommuner, hvor der er mulighed for at yde økonomisk støtte fra et

særligt rådighedsbeløb, der årligt afsættes til dette formål, f.eks. således

som det er tilfældet i Københavns kommune, er ikke medtaget i oversig-

ten.

Endelig findes sidst i bilaget en oversigt over landsdækkende fonde, der

inden for formålsbestemmelsen giver mulighed for også at yde støtte til

istandsættelsesarbejder på bevaringsværdige bygninger.

Konklusioner Som nævnt i kapitel 4 og Appendix 1 er der ikke nogen pligt for en ejer

af en bevaringsværdig ejendom til at vedligeholde ejendommen eller

gennemføre mere omfattende istandsættelses- og restaureringsarbejder

på denne.

Uanset om der foreligger et retsgrundlag, f.eks. i form af en bevarende

lokalplan for bevaring af ejendommen, er det op til ejeren selv at opret-

holde bygningen og gennemføre en løbende vedligeholdelse og istand-

sættelse.

Udvalget er enig med Københavns kommune i den vurdering, at økono-
misk støtte fra kommunen eller en privat fond, hvor der findes en sådan,
ofte er det, der kan sætte en istandsættelse i gang.

Som det fremgår af formålsangivelserne for de enkelte fonde og af Kø-

benhavns kommunes udtalelse, ydes der imidlertid ikke tilskud til, hvad

man almindeligvis vil betegne som løbende vedligeholdesesarbejder, og

efter ændringen af byggeloven i 1976 kan en kommune ikke pålægge en

ejer at gennemføre vedligeholdelsesarbejder på sin ejendom.

Det erkendes samtidig, at en udskydelse af løbende vedligeholdelse og

istandsættelse på en ejendom meget ofte vil betyde en nedslidning og et

stigende forfald med det resultat, at der skal afholdes endnu større om-

kostninger ved en senere genopretning og istandsættelse af ejendom-

men.

Udvalgets anbefalinger I kapitel 13 anbefaler udvalget, at der gennemføres et forslag om ydelse
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af et årligt økonomisk tilskud til vedligeholdelsesarbejder på den ældre
bevaringsværdige bebyggelse.

Udvalget skal imidlertid samtidig pege på, at en økonomisk støtte fra en
kommune eller en lokal bevaringsfond kan være det, der igangsætter en
større restaurering og istandsættelse af en bevaringsværdig bygning.
Denne støtte kan være et væsentligt supplement til en generel støtteord-
ning, hvor den i konkrete tilfælde ikke er tilstrækkelig til at dække de
merudgifter, som en ejer af en bevaringsværdig ejendom kan have i for-
bindelse med en restaurering og istandsættelse.

Økonomisk støtte til det Udvalget skal derfor anbefale, at kommunerne som led i en lokal beva-
lokale bygningsbevarings- ringsindsats finder mulighed for økonomisk at støtte denne.
arbejde

For ejere af fredede bygninger er tilskud fra kommuner og kommunale
fonde og under visse forudsætninger tilskud fra private fonde indkomst-
skattefri for modtageren. I modsætning hertil er tilskud, der sikrer en
bevaringsværdig bygning, indkomstskattepligtig for modtageren.

Udvalget skal pege på muligheden for ved en ændring af ligningsloven
at gøre sådanne tilskud indkomstskattefri i lighed med bestemmelserne
for fredede bygninger. Skattedepartementet har under udvalgets arbej-
de dog peget på de skattemæssige konsekvenser, en sådan ordning vil
medføre, jfr. kapitel 13.
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10. Beskæftigelseseffekten af istandsættelses-
arbejder

I boligministeriets kvartalsoversigt 1983/84 er de samlede udgifter til re-

paration og vedligeholdelse i 1982 opgjort til knap 7 mia. kr. i

1975-priser.

Ministeren for skatter og I ministeren for skatter og afgifters forslag af 9. december 1982 til lov

afgifters forslag af om midlertidigt fradrag for udgifter til vedligeholdelse og forbedring af

9.12.1982 til lov om boliger m.v. - som dog ikke blev gennemført - er det i bemærkningerne

midlertidigt fradrag til lovforslaget anført, at lønkvoten for vedigeholdelsesarbejder er for-

for udgifter til holdsvis høj - op mod 70% - og der peges i lovforslaget på, at virknin-

vedligeholdelse og for- gen ved gennemførelsen af en ordning, der fremmer sådanne arbejder

bedring af boliger m.v. som reparation og vedligeholdelse, har betydelig virkning for beskæfti-

gelsen i de berørte brancher.

Det pågældende lovforslag indebar, at standardfradraget over en 2-årig

periode blev erstattet af mulighed for et fradrag i den beregnede ind-

komstskat til staten på 40% af vedligeholdelses- og istandsættelsesudgif-

ter, dog højst 8.000 kr. det første år og 4.000 kr. det andet år.

Med en væsentlig usikkerhed skønnedes forslaget at ville give en merbe-

skæftigelse på 20.000 mandår i de 2 år tilsammen.

Om provenutabet og den skønnede nettoeffekt af lovforslaget anføres det

i bemærkningerne:

»Fradraget i skatten på 40% afregningsbeløbet - maksimalt 8.000 kr. - skønnes under de

angivne forudsætninger at nedsætte slutskatteprovenuet af indkomstskatten med tilsammen

omkring 6 mia. kr. for 1983 og 1984. Dette provcnutab bæres for langt størstedelens ved-

kommende af staten, da skattefradraget, således som ordningen er udformet, primært skal

foretages i statsskatten.

Imidlertid modvirkes provenutabet af ordningens positive virkninger i form af sparede dag-

pengeudgifter til arbejdsløse håndværkere, større momsindtægtcr i kraft af aktivitetsstig-

ningen i de berørte brancher, større skatteindtægter af de håndværkere, der vil få beskæfti-

gelse. Hertil kommer merprovenuet som følge af standardfradragets bortfald på ca. 1 mia.

kr. De sparede statstilskud efter lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (var-

mesynsloven) er beregnet til at ville beløbe sig til ca. 130 mill. kr. i 1983 og 50 mill. kr.

i 1984.

De sparede udgifter og øgede indtægter skønnes - med betydelig usikkerhed - tilsammen

at blive af størrelsesorden 5,6 mia. kr. for 1983 og 1984, således at forslaget alt i alt på
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ejerboligområdet under de anførte forudsætninger skønnes at medføre merudgifter for det
offentlige af størrelsesordenen 400 mill. kr. for 1983 og 1984 tilsammen. For staten skønnes
der at blive tale om et nettotab af størrelsesorden 1,6 mia. kr., mens kommunerne (med
uændrede udskrivningsprocenter) skønnes at opnå merindtægter på omkring 1,2 mia. kr.
De kommunale merindtægter skyldes bortfaldet af standardfradraget samt øgede skatteind-
tægter som følge af aktivitetsforøgelsen.

Skønnene er behæftet med betydelig usikkerhed såvel hvad angår den nuværende aktivitet
på området som effekten af den foreslåede ordning. En lignende ordning har ikke været
prøvet før, og der mangler derfor erfaringsgrundlag for at bedømme dens virkning. Det
er endvidere vanskeligt at bedømme, hvilken betydning det vil have for virkningen, at ind-
komstskatten først nedsættes, efter at arbejdet er udført.«

Beskæftigelseseffekten af I 1981 har fredningsstyrelsen foretaget en analyse af 50 restaurerings-
støtte fra Statens projekter, der blev gennemført i årene 1978-81, og som der blev ydet

Bygningsfredningsfond økonomisk støtte til i form af lavt forrentede lån. Ved analysen har fred-

ningsstyrelsen vurderet den beskæftigelsesmæssige og samfundsøkono-

miske virkning af Statens Bygningsfredningsfonds lån.

I Statens Bygningsfredningsfonds årsberetning og regnskab 1981, fred-

ningsstyrelsen, 1982, har Statens Bygningsfredningsfond gengivet den-

ne analyse og dens vurderinger.

Analysen omfatter lån på ialt 12 mill, kr., og disse 12 mill. kr. har udløst

restaureringsarbejder for ca. 34 mill. kr. ialt.

Statens Bygningsfredningsfond lån ydes som parilån til 6 M> % rente og

med normale afdrag over 20 år. Lånene er således meget fordelagtige

for låntagerne, og Statens Bygningsfredningsfond antager, at disse re-

staureringsarbejder for langt hovedpartens vedkommende ikke ville væ-

re blevet iværksat, såfremt Bygningsfredningsfondets fordelagtige lån ik-

ke havde været med til at nedbringe totalprisen på dem. Analysen af de

50 projekter viser, at ca. halvdelen af projekternes samlede omkostnin-

ger inklusiv moms er medgået til de direkte lønningsudgifter. Hertil

kommer en indirekte beskæftigelsesvirkning hos leverandører af mate-

rialer m.v. foruden beskæftigelsen af teknikere.

Projekterne er endvidere præget af, at en meget ringe del af de samlede

omkostninger kan antages at have påvirket valutabalancen, idet kun

meget få importerede varer medgår til restaureringsarbejderne. Under

den forudsætning, at arbejderne ikke ville være blevet gennemført uden

denne støtte i form af lavt forrentede lån, vurderer Statens Bygnings-

fredningsfond, at de beskæftigelsesmæssige konsekvenser er betydelige

(ca. 13 mandårs beskæftigelse pr. mill. kr. i lån). Analysen er således

baseret på den forudsætning, at der udløses en væsentlig større økono-

misk aktivitet end de arbejder som fondets lån medgår til betaling af.
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I analysen konkluderes, at der gennem fondets virksomhed sker en for-

øgelse af beskæftigelsen og en forbedring af den bevaringsværdige del af

den ældre danske bebyggelse. Udlånsvirksomheden udløser endvidere

alene produktion i den private sektor bortset fra administrationsomkost-

ninger og påvirker i øvrigt ikke kapitalmarkedet allerede af den grund,

at det med et kasseunderskud på statsfinanserne er af mindre betydning,

om staten skal optage lån til at udlåne 1 mill. kr. eller skal betale ar-

bejdsløshedsunderstøttelse.

Håndværksrådets forslag Håndværksrådet har 16. december 1982 udarbejdet et oplæg til forslag

til en tilskudsordning til en tilskudsordning.

I dette oplæg foreslår Håndværksrådet, at der over en 2-års periode ydes

et indkomstskattefrit tilskud til ejere af helårsboliger til forbedrings- og

opretningsarbejder. Tilskuddet ydes med 35% af de godkendte udgifter

mellem 2.000 og 40.000 kr., idet der ikke ydes tilskud til arbejder på un-

der 2.000 kr.

Håndværksrådet forudsætter, at ordningen administreres som energitil-

skudsordningerne. Der ydes kun tilskud til arbejder udført af moms-

registrerede virksomheder, og tilskuddet ydes til forbedrings- og opret-

ningsarbejder samt til vedligeholdelsesarbejder, herunder modernise-

ring, men således at tilskud bl.a. ikke skal kunne ydes til arbejder, der

på en uheldig måde ændrer bygningens udseende.

På grund af erfaringerne fra tidligere tilskudsordninger finder rådet det

realistisk at antage, at merarbejdet udgør 50% af det samlede tilskudsar-

bejde, og på dette grundlag har Håndværksrådet foretaget en konse-

kvensberegning ud fra en tilskudsramme på 500 mill. kr.

I beregningerne har Håndværksrådet antaget, at tilskuddet i gennem-

snit vil udgøre 33 Vz % af de samlede udgifter (inclusiv moms), at den

samlede direkte og indirekte lønkvote udgør 80% af de afholdte udgifter

(excl. moms), at en årsløn for en fuldtidsbeskæftiget bygningsarbejder

udgør 135.000 kr., at arbejdsløshedsunderstøttelsen er 100.000 kr. pr.

år, og at den maksimale trækprocent er 55.

Under disse forudsætninger har Håndværksrådet - uden hensyntagen til

multiplikatoreffekten - beregnet virkningerne af en tilskudsordning på

500 mill. kr.

I tabel 10.1 er disse beregninger gengivet.
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Udvalgets konklusioner Hvadenten en økonomisk støtte gennemføres som et fradrag i indkomst-
skatten eller et tilskud, er det vanskeligt med sikkerhed at skønne over
den beskæftigelsesmæssige virkning.

Vanskelighederne er bl.a. begrundet i:

at det ikke er muligt at vurdere, i hvilket omfang ordningen vil
blive udnyttet,

at det er vanskeligt at vurdere, om en stigende aktivitet vil blive
udført af arbejdsløse, henholdsvis allerede beskæftigede (øget ka-
pacitetsudnyttelse, overtid o.lign.), og

at det er vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang en ordning vil be-
tyde, at der udføres mere arbejde ud over de vedligeholdelses- og
istandsættelsesarbejder, som de pågældende ejere under alle om-
stændigheder ville have foretaget.

Enhver støtteordning, der indeholder krav om, at de regninger, der skal
udløse støtten, skal stamme fra moms-registrerede virksomheder, vil
imidlertid alt andet lige altid øge beskæftigelsen, idet fordelen ved såvel
»sort arbejde« som fordelen ved eget arbejde vil blive formindsket.

Det forudsættes dog herved, at den procentvise dækning og dermed det
beløb, der tilbydes de enkelte ejere, har en vis minimumsstørrelse.
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For de knap 173.000 beboelsesbygninger, der er opført før 1900, skøn-

ner udvalget, jfr. kapitel 3, at knap 100.000 er bevaringsværdige og derfor

vil kunne omfattes af en 1. etape af den ordning om økonomisk støtte,

som udvalget foreslår, jfr. nærmere herom kapitel 13 og 14.

Til trods for den usikkerhed, der knytter sig til vurderingen af, hvor

mange ejere der vil benytte ordningen og til ethvert skøn over konse-

kvensen af den økonomiske støtte, har udvalget gennemført 8 gennem-

regninger af virkningerne af en tilskudsordning.

Ved gennemregningerne har udvalget lagt følgende forudsætninger til

grund:

tilskuddet udgør 40% eller 50% af de samlede udgifter,

tilskuddet efter skat er på max. kr. 4.000,- pr. bygning,

antallet af bevaringsværdige bygninger ved en 1. etape er

100.000,

priselasticiteten er på 0,8 eller 1,-,

lønkvoten er 0,7 eller 0,8,

den gennemsnitlige årsløn er kr. 150.000,-,

indkomstskatten af denne er 50% og

arbejdsløshedsunderstøttelsen minus skat udgør kr. 60.000,- år-

ligt.

Eksempel Med et tilskud på kr. 4.000,- årligt til dækning af

maximalt 40% af vedligeholdelsesudgifterne til

100.000 bevaringsværdige bygninger skal staten -

såfremt alle benytter ordningen - årligt afholde 400 mill. kr.

Dette vedrører arbejde for ialt kr. 10.000 x 100.000 1.000 mill. kr.

Forudsættes en priselasticitet på 0,8, vil det med en

tilskudsprocent på 40 medføre, at der udføres

0,8x40 = 32% mere arbejde, end der ellers ville

blive udført.

De 1.000 mill. kr. svarer altså til 132% af de vedlige-

holdelsesarbejder, der ellers ville have været udført.

Merarbejdet udgør derfor (1.000 : 132) x 32 242 mill. kr.

Forudsættes lønkvoten at være 80, udgør lønandelen

af merarbejdet minus moms (198 mill, x 80%) 158 mill. kr.

Med en gennemsnitlig årsløn på 150.000,- svarer

dette til 1.053 nye jobs fordelt over hele landet.
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Det offentlige vil få en indkomstskat heraf på (158
mill, x 0,5) 79 mill. kr.

Staten vil endvidere have en momsindtægt af til-
skudsbeløbet 72 mill. kr.

Sparet understøttelse; (antal nye beskæftigede x (un-
derstøttelse -T- skat)) 63 mill. kr.

Samlede nettoudgifter 400 + (79 + 72 + 63) 186 mill. kr.

Tabel 10.2 indeholder de 8 regneeksempler.

Udvalget vurderer, at effekten af en støtteordning alt andet lige må an-
ses for at være størst de første år.

I Ministeriet for skatter og afgifters forslag til en fradragsordning for
vedligeholdelsesudgifter er lønkvoten for disse arbejder ansat til op mod
70%. Håndværksrådet vurderer, at lønkvoten ved vedligeholdelsesar-
bejder er på 80%, mens fredningsstyrelsen for arbejder på fredede byg-
ninger vurderer lønkvoten til at ligge på omkring 85 % . Det er udvalgets
opfattelse, at den type vedligeholdelsesarbejder, der har betydning for
de bevaringsværdige huse på grund af arbejdernes karakter, har en høje-
re lønkvote, end ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder i alminde-
lighed, og at denne lønandel nærmer sig lønandelen for arbejder for fre-
dede bygninger. Det er udvalgets opfattelse, at lønandelen snarere er 0,8
end 0,7 for disse arbejder.

Eksemplerne viser, at der er en lille nettoforskel i udgifterne ved en ord-
ning, der giver 40% i tilskud og en ordning, der giver 50% i tilskud.

Ved at yde et tilskud på 50% til vedligeholdelse og istandsættelse af de
bevaringsværdige huse vil der efter udvalgets opfattelse være en endnu
større tilskyndelse til at gennemføre en vedligeholdelse, der sikrer beva-
ringsværdierne.

Udvalget har i sine beregninger forudsat, at tilskuddet er indkomstskat-
tefrit for modtageren, d.v.s. er nettotilskud. Såfremt et tilskud skulle be-
skattes, vil det statslige bruttotilskud udgøre 800 mill. kr. årligt ved en
gennemsnitlig skatteprocent på 50. De i regneeksemplerne viste netto-
virkninger på statsbudgettet og på vedligeholdelses- og beskæftigelsesak-
tiviteten vil i øvrigt ikke blive ændret.

Efter udvalgets opfattelse vil det være mere realistisk at lægge regneek-
semplerne i kolonne 2 og 6 til grund for vurderingen, hvilket indebærer,
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at de offentlige nettoudgifter som følge af et nettotilskud på samlet 400
mill. kr. vil udgøre knap halvdelen heraf og medføre en merbeskæftigel-
se på ca. 1000 mandår.

De støtteordninger, der er nævnt i dette kapitel, er af forskellig karakter,
idet Statens Bygningsfredningsfonds vurdering af beskæftigelseseffekten
er baseret på ydelse af engangsbeløb i form af lån i modsætning til mini-
steriet for skatter og afgifters forslag til en fradragsordning og Hånd-
værksrådets forslag til en tilskudsordning.

I en sammenligning af de to sidstnævnte forslag til støtteordning med
de af udvalget opstillede regneeksempler er forudsætningen om den
meraktivitet, som afledes af støtteordningerne, den forudsætning, der
har den afgørende betydning for de forskelle, der fremkommer i skønne-
ne over nettoudgifterne og dermed den afledte beskæftigelse ved de for-
skellige ordninger.

Denne forudsætning kan ikke fastlægges entydigt, men man kan sige,
at den afgøres af summen af de enkelte husejeres økonomiske adfærd og
af beskæftigelsesforholdene i de virksomheder, som skal udføre arbejder-
ne.

Af de gennemførte beregninger er udvalgets skøn klart det laveste, idet
støttesummen kun afleder knap 50% merarbejde (excl. moms), jfr.
ovenfor om udvalgets forudsætninger for beregningerne.

Udvalgets beregninger er således mere pessimistiske end Håndværksrå-
dets, der forudsætter en meget optimistisk beskæftigelseseffekt, idet støt-
tesummen afleder merbeskæftigelsen.

Ved en sammenligning med Ministeriet for skatter og afgifters forslag
adskiller dette forslag sig fra udvalgets ved at indregne bortfald af stan-
dardfradrag og isoleringsfradrag, mens Ministeriet for skatter og afgif-
ters skøn over afledt arbejde og nettoudgifter ikke afviger mere fra ud-
valgets regneeksempler, end hvad der skyldes nuanceforskelle i de opstil-
lede forudsætninger.
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11. Erfaringer fra energistøtteordningerne

På energiområdet har der siden 1975 - i forlængelse af energikrisen -
været mulighed for at opnå økonomisk støtte til arbejder, der kunne
medvirke til at begrænse energiforbruget.

Der har både været åbnet mulighed for særlige fradrag på selvangivelsen
for udgifter til energibesparende foranstaltninger og for tilskud.

Ordningerne 1975-1977 De første økonomiske midler til energibesparende foranstaltninger i den
private bygningsmasse blev stillet til rådighed som tilskud.

Der blev i årene 1975-1977 ydet statstilskud til energibesparende foran-
staltninger på i alt 660 mill, kr., svarende til investeringer på ca. 2,7
mia. kr. Heraf blev 80% investeret i boliger og hovedparten i parcelhu-
se.

En analyse af de første tilskudsordninger viste, at husejere ikke gennem-
førte de mest lønsomme foranstaltninger set fra et energiøkonomisk
synspunkt. Husejeren lagde ofte mere vægt på investeringer, der frem-
mede husets komfort og kvalitet.

1978-1980 I forbindelse med ændringen af tilskudsordningen i 1978 blev det derfor
gjort obligatorisk for visse bygningskategorier at søge konsulentbistand
som forudsætning for tilskud. Konsulenten skulle dels sikre, at tilskud-
dene blev anvendt energiøkonomisk mest rigtigt, dels sikre, at arbejder-
ne blev udført byggeteknisk korrekt.

I 1978 blev ordningen for ejerboliger suppleret med en fradragsordning.

Krav til foranstaltninger Den besparelse i energiforbruget som blev opnået af de første ordninger
(1975-1977) var begrænset. Tilskudsordningen 1978-1980, der inde-
holdt en afgrænsning af de arbejder, der var tilskudsberettigede, gav der-
imod rimelige energimæssige besparelser i forhold til investeringerne.
Tilsvarende kunne konstateres for den fradragsordning, der var gælden-
de 1978-1980, der ligeledes indeholdt en afgrænsning af de fradragsbe-
rettigede arbejder, men ikke vilkår om sagkyndig bistand.

Udnyttelsen af fradragsordningen var imidlertid beskeden frem til me-
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dio 1979. Fra dette tidspunkt blev interessen forøget, dog uden at svare
til det skøn, der var lagt til grund ved ordningens etablering.

Tilskudsprocenten har varieret mellem 20% og 35% i årene 1975-1980,
og det maksimale tilskudsbeløb i forbindelse med boligsektoren var
2.000 kr. pr. bolig.

Boligministeriets rede- I boligministeriets redegørelse for bygningers varmeforbrug, marts
gørelse for bygningers 1979, er effekten af de forskellige støtteordninger til energibesparende
varmeforbrug 1979 foranstaltninger beskrevet.

I redegøreisens konklusion side 224 hedder det:

»Retten til fradrag anses af de fleste for at være mindre fordelagtige end et kontant tilskud,
idet fradragsordningen stiller større krav til ejerens likviditet. Det er formentlig baggrun-
den for, at parcelhusejerne, der ellers viste stor interesse for de tidligere tilskudsordninger,
nu stort set har mistet interessen for energibesparelser.«

Ordninger 1980 I november 1980 trådte to nye ordninger i kraft i stedet for de tidligere
tilskudsprogrammer. Den ene ordning havde en økonomisk ramme på
325 mill. kr. og omhandlede kun energibesparende foranstaltninger,
hvorimod den anden ordning med en beløbsramme på 275 mill. kr. ikke
alene omhandlede energibesparende foranstaltninger, men tillige vedli-
geholdelse og genopretning af boliger. Disse tilskudsordninger med et
maksimum tilskudsbeløb på 6.000 kr. pr. beboelse blev gennemført, så-
ledes at hele bevillingen på 600 mill. kr. var reserveret i midten af marts
1981.

Varmesynsloven Begge disse ordninger blev i juni 1981 erstattet af lov om begrænsning
af energiforbruget i bygninger, der indfører et langsigtet energibesparel-
sesprogram.

Denne lovgivnings hovedsigte er at bringe alle bygninger i rimelig ener-
giøkonomisk stand, d.v.s. på højde med de standarder der gælder for
nybyggeri.

Målet søges opnået for beboelsesbygningers vedkommende gennem en
tilskudsordning, der fortsætter frem til udgangen af 1984.

Herudover indebærer loven et krav om dokumentation for en bygnings
energitilstand ved et eventuelt salg efter 1. januar 1985 og krav om, at
den offentlige bygningsmasse skal bringes i en rimelig energiøkonomisk
stand så vidt muligt inden udgangen af 1987.

Loven åbner mulighed for at opnå tilskud på indtil 7.000 kr. pr. bolig.
Oprindelig var der krav om energikonsulentmedvirken i form af varme-
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syn samt krav om, at de mest rentable arbejder skulle udføres først og
at der kun kunne udbetales tilskud til investeringer, der kunne udløse
det maksimale tilskud.

På grund af for lille investeringsaktivitet og dermed beskæftigelsesvirk-
ning blev disse krav lempet i juni 1982, således at det nu bl.a. er frivilligt
at benytte energikonsulent.

Ved udarbejdelse af loven blev det skønnet, at de samlede tilskud ved
udgangen af 1984 ville beløbe sig til 2,1 mia. kr., svarende til en totalin-
vestering på ca. 5 mia. kr.

De årlige bevillinger til dette formål bliver justeret i forhold til efter-
spørgslen i forbindelse med gennemførelse af tillægsbevilling til finans-
loven.

Fra juni 1982 og indtil 8. december 1983 har staten fuldt ud refunderet
udgiften til varmesynet, dog kan det samlede tilskud til foranstaltninger
+ konsulenthonorar højest udgøre 7.000 kr. pr. bolig. Frem til udgan-
gen af 1984 refunderer staten herefter kun 80% af energikonsulenthono-
raret til varmesyn.

Tilskudsprocenterne skulle oprindeligt være nedtrappet ved udgangen af
1982. Men ved lovændring i december 1982 blev nedtrapningen ud-
skudt til 1. september 1983.

Loven har udløst meget store investeringer i 1982 og 1983. Det samlede
udbetalte tilskud ved udgangen af 1982 udgjorde 400 mill, kr., svarende
til investeringer på 1.800 mill. kr. Det samlede udbetalte tilskud ved ud-
gangen af 1983 udgør 1.620 mill. kr. Dette svarer til, at der i alt er inve-
steret 6.500 mill. kr. med tilskud via varmesynsloven.

Ved udgangen af 1982 var der udført varmesyn i 10% af den samlede
boligmasse på ca. 2,2 mill, boliger. På grundlag af aktiviteten i 1983
skønner byggestyrelsen, at der ved udgangen af 1984 vil være foretaget
varmesyn i 40% af boligerne.

I Håndværksrådets Byggeprognose 4. kvartal 1982, vurderer Hånd-
værksrådet på grundlag af en rundspørge til knap 300 håndværksvirk-
somheder i 1982, at ændringen af varmesynsloven i juni 1982 har givet
knap 6.000 ekstra beskæftigede, og at beskæftigelsen vil blive reduceret
med 6.000 ved varmesynslovens ophævelse, hvilket på daværende tids-
punkt skulle have fundet sted ved årets udgang.
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I boligministeriets kvartalsoversigt 1983/4 for byggevirksomheden kon-
stateres, at der for reparation og vedligeholdelse inden for byggeriet si-
den maj-tællingen er sket en bemærkelsesværdig fremgang på næsten
7.000 beskæftigede. Det antages, at denne stigning i beskæftigelsen i ik-
ke ubetydeligt omfang kan henføres til massive igangsætninger af arbej-
de med tilskud efter varmesynsloven. Beskæftigelsesvirkningen af loven
har således været betydelig.
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12. Fredede bygninger

Samfundets interesse i at værne den bygningskulturelle arv er baggrun-

den for en lovgivning om bygningsfredning, der går helt tilbage til 1918.

Den nugældende bygningsfredningslov af 23. maj 1979 trådte i kraft 1.

januar 1980. Denne lov omfatter nu ikke alene regler om bygningsfred-

ning, men også regler om initiativer til opretholdelse af bevaringsværdi-

ge bygninger.

Hvilke bygninger kan I lighed med tidligere love kan bygninger, der har en særlig arkitekto-

bygningsfredes? nisk eller kulturhistorisk betydning, og som er over 100 år gamle, fredes.

Det kan dreje sig om en særlig smuk bygning, en bygning, der har været

rammen om historiske hændelser, eller som har haft tilknytning til en

historisk betydningsfuld person.

Det er ikke udelukkende arkitektonisk værdifulde huse, der kan fredes,

men også mere beskedne bygninger, der fortæller om folks levevis og ar-

bejdsvilkår op gennem tiderne. En fredning kan omfatte ikke blot byg-

ninger i almindelig forstand, men også skulpturer, mindesmærker,

springvand og brolægninger.

Bygninger, der er under Efter den nugældende lov er der nu også mulighed for at frede bygnin-

100 år ger uanset deres alder. Betingelserne herfor er, at de er af særlig fremra-

gende værdi, eller at der er andre særlige grunde til at ønske dem sikret

for eftertiden.

Bygningsfredningsloven åbner mulighed for, at ikke blot selve bygnin-

gen, men også dens umiddelbare omgivelser kan fredes, f.eks. gårds-

rum, haver eller pladser og gadebelægning i det omfang, disse omgivel-

ser er en del af den samlede beskyttelsesværdige helhed.

Bygninger opført før Bygninger, der er opført før år 1536, altså den middelalderlige arkitek-

1536 tur, har i medfør af den nye bygningsfredningslov fået en særlig status,

idet de som landets ældste bygninger på grund af deres alder og sjælden-

hed er automatisk fredet.

Dette gælder dog ikke de middelalderlige kirkebygninger, i det omfang
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de fortsat benyttes af folkekirken. De er ikke omfattet af bygningsfred-

ningsloven. Dermed kan kirkebygninger, der ikke benyttes til gudstjene-

ster inden for folkekirken, fredes efter bygningsfredningsloven. Et ek-

sempel herpå er den russiske kirke, Alexander Newskykirke i Køben-

havn.

Den nye bygningsfredningslov opdeler ikke som tidligere de fredede

bygninger i forskellige grupper. Retsvirkningerne af de bygningsfred-

ninger, der gennemføres, er således de samme. For de bygninger, der

tidligere er blevet fredet, gælder det samme.

Gennemførelse af Enhver, d.v.s. både ejere, brugere, kommunen, foreninger og andre in-

fredning teresserede, kan foreslå en bygning fredet.

Selve beslutningen om, at en bygning fredes, træffes af fredningsstyrel-

sen. Fredningsstyrelsens afgørelse kan dog inden 4 uger indbringes for

miljøministeren.

Før fredningsstyrelsen træffer beslutning om fredning af en bygning,

skal forslaget forelægges for Det særlige Bygningssyn.

Det særlige Bygningssyn er et sagkyndigt rådgivende organ, bestående

af indtil 12 medlemmer, der udpeges af miljøministeren efter indstilling

fra Akademiet for de skønne Kunster, Akademirådet, Institut for arki-

tekturhistorie, opmåling og restaurering under Kunstakademiets arki-

tektskole, Kunstakademiets konservatorskole samt restaureringsafdelin-

gen ved Arkitektskolen i Ärhus i fællesskab, Rigsantikvaren, National-

museet, Statens Museumsnævn, Danske Arkitekters Landsforbund,

Dansk Byplanlaboratorium, Sammenslutningen for bygnings- og land-

skabskultur, Bygnings Frednings Foreningen, Sammenslutningen af

ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme i Danmark og

to medlemmer efter indstilling fra: Københavns kommune, Frederiks-

berg og Kommunernes Landsforening i fællesskab.

Såfremt Det særlige Bygningssyn ikke finder bygningen fredningsvær-

dig, må forslaget om fredning anses for at være bortfaldet. Dette betyder

dog ikke, at bygningen ikke kan være bevaringsværdig. For Det særlige

Bygningssyn er spørgsmålet kun, om den pågældende bygning har en

sådan karakter, at den bør sikres den særlige beskyttelse, der gælder for

fredede bygninger.

Ca. 3.500 fredede ejen- I dag er der ca. 3.500 fredede ejendomme eller knap 8.000 fredede byg-

domme ninger.
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I 1982 blev der gennemført 89 og i 1983 80 nye fredninger og suppleren-

de fredninger af allerede bygningsfredede ejendomskomplekser.

Konsekvenserne af en Bygningsfredning af en ejendom er ikke forbundet med erstatning, såle-

bygningsfredning des som en fredning efter naturfredningsloven.

En bygningsfredning medfører derimod en vis kompensation for de for-

pligtelser, en bygningsfredning indebærer. Der kan eventuelt opnås til-

skud eller lån til istandsættelser, jfr. senere, og ejendommen får i forskel-

lig henseende en særlig og i visse henseender gunstigere retsstilling end

andre ejendomme.

Forpligtelse til at holde For en ejer af en fredet bygning er der i bygningsfredningsloven en ge-

bygningen i forsvarlig nerel forpligtelse til at holde ejendommen i forsvarlig stand.

stand

Først og fremmest skal bygningen holdes tæt på tag og fag, d.v.s. at tag,

ydermure, udvendige døre og vinduer skal være i orden, så det danske

vejrlig ikke får mulighed for hurtigt at nedbryde bygningerne.

Der er i denne forbindelse en mulighed for, at fredningsmyndighederne

kan påtale, hvis den fredede bygning vanrøgtes.

Tilladelse til bygnings- Ved en fredning gælder endvidere, at der ikke må foretages ændringer

arbejder i husets tilstand hverken udvendig eller indvendig, uden at disse ændrin-

ger er vurderet i forhold til de fredningsmæssige interesser, der er knyt-

tet til huset.

Der skal således indhentes tilladelse fra fredningstyrelsen til bygningsar-
bejder på en fredet bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse.

Almindelig vedligehol- Til almindelig vedligeholdelse af en fredet bygning regnes for eksempel

delse udskiftning af enkelte tagsten og understrygning af taget, kalkning og

maling både udvendigt og indvendigt, såfremt der anvendes samme ma-

terialer og samme farver, som bygningen har i forvejen.

Bygningsarbejder, der Alle bygningsarbejder, der går ud over denne almindelige vedligeholdel-

går ud over almindelig se, skal forud godkendes af fredningsstyrelsen. Til sådanne arbejder hø-

vedligeholdelse rer f.eks. omlægning aftaget, eller arbejder som ændrer en bygnings ud-

seende som f.eks. pudsning af en facade, der har stået i blank mur, pla-

sticmaling af murværk, der tidligere har været kalket og lignende.

Som bygningsarbejder, der kræver tilladelse fra fredningsstyrelsen, be-

tragtes også arbejder i forbindelse med brandsikring, isolerings- og an-
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dre energibesparende foranstaltninger samt istandsættelse og genopbyg-
ning af en fredet bygning, der er blevet brandskadet.

Almindelig og særlig vedligeholdelse i bygningsfredningslovens forstand
er ikke sammenfaldende med den skattemæssige afgrænsning mellem
vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Der henvises herom nærmere
til Appendix 5.

Tilladelse til nedrivning Ved en fredning fastsættes endvidere, at den fredede bygning ikke må
rives ned uden tilladelse fra fredningsstyrelsen.

I de tilfælde, hvor der gives afslag på tilladelse til nedrivning af en fredet
ejendom, kan en ejer imidlertid kræve ejendommen overtaget af det of-
fentlige. Det gælder dog kun, hvis det, i lighed med hvad der gælder for
offentlig overtagelse i medfør af kommuneplanloven, kan dokumente-
res, at der er et væsentligt misforhold mellem afkastningsgraden for den
fredede bygning og afkastningsgraden for ejendomme med lignende be-
liggenhed og benyttelse, jfr. om kommuneplanlovens bestemmelser her-
om i Appendix 1.

Rådgivning og bistand For at lette de forpligtelser, der påhviler en ejer til at opretholde den fre-
dede bygning, yder fredningsstyrelsen rådgivning og vejledning generelt
og konkret i forbindelse med løsningen af de istandsættelsesopgaver, der
vedrører de fredede bygninger.

Fredningsstyrelsen råder selv over en stab af restaureringsarkitekter til
dette arbejde, men herudover benytter fredningsstyrelsen i vid udstræk-
ning privatpraktiserende arkitekter som konsulenter. De bistår efter af-
tale mellem fredningsstyrelsen og ejeren - ofte for fredningsstyrelsens
regning - ved gennemførelse af bygningshistoriske undersøgelser og kan
i en vis udstrækning bistå ved istandsættelsesprojektets gennemførelse.

Bestemmelserne om, at et bygningsarbejde skal godkendes, før projektet
for en ombygning eller ændring af en fredet ejendom gennemføres, har
stor praktisk betydning og må ses i nøje sammenhæng med den oven-
nævnte mulighed for rådgivning og vejledning både generelt og konkret
med hensyn til opretholdelse af de fredede bygninger og disses beva-
ringsværdier.

På grund af de fredede bygningers relative ringe antal og bygningernes
ofte unikke karakter og betydning arkitektonisk, bygningshistorisk og
bygningskulturelt, som eksempler på særlige perioder i bygningshistori-
en eller som eksempler på en betydende arkitekts arbejder, er rådgiv-
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ning og vejledning ofte meget konkret knyttet til det enkelte fredede byg-

ningsanlæg.

Fredningsstyrelsen søger at opbygge et vejledningsmateriale for de fre-

dede bygninger, der generelt kan danne grundlag for restaureringsarbej-

der på de fredede og de bevaringsværdige huse.

I forbindelse hermed har fredningsstyrelsen i de seneste år lagt stor vægt

på, at der gennemføres bygningshistoriske undersøgelser for de fredede

bygningsanlæg i forbindelse med istandsættelses- og restaureringsarbej-

der. Ligeledes er der i fredningsstyrelsen gennem årene indsamlet

oplysnings- og billedmateriale om de enkelte fredede ejendomme, og

fredningsstyrelsen har et betydeligt billedmateriale for mange af de fre-

dede ejendomme, der går helt tilbage til århundredets begyndelse.

Noget væsentligt i forbindelse med vejledning og rådgivning ved disse

restaureringsarbejder har været den generelle viden og sammenligning

af byggemetoder og byggeskik, som det netop har været muligt at gen-

nemføre og drage nytte af, fordi administrationen af landets fredede

bygninger og bygningsanlæg er placeret hos en enkelt myndighed.

Tilskud Udover den rådgivning og vejledning, som fredningsstyrelsen kan yde,

er der endvidere som nævnt mulighed for at opnå økonomisk støtte i

form af tilskud fra fredningsstyrelsen til f.eks. tagomlægninger og faca-

derestaureringer.

Størrelsen af tilskuddene vurderes konkret, men er normalt en vis pro-

cent af den samlede udgift for de støtteberettigede arbejder.

Genbrugsmaterialer En særlig form for tilskud er endvidere fordelingen af de ældre byg-

ningsmaterialer, f.eks. tagsten, der opkøbes af fredningsstyrelsen og op-

bevares i særlige genbrugsmagasiner med henblik på at blive genan-

vendt som led i restaureringer.

Denne form for støtte er i de senere år blevet af væsentlig betydning,

idet det er blevet vanskeligere ressourcemæssigt at skaffe f.eks. egetøm-

mer i de dimensioner, der bør anvendes.

Statens Bygnings- Foruden fra fredningsstyrelsen kan der ydes økonomisk støtte fra Statens

fredningsfond Bygningsfredningsfond.

Lån på lempelige vilkår Statens Bygningsfredningsfond er en fond oprettet med hjemmel i byg-

ningsfredningsloven, og den medvirker ved løsningen af særlige fred-
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nings- og bevaringsopgaver efter indstilling fra miljøministeren. Fondet

kan således yde lån, købe, forvalte og sælge fast ejendom, erhverve be-

grænsede rettigheder i sådanne og modtage og forvalte gaver og arv,

herunder i form af kontante beløb. Fondet træder således ind i de sager,

hvor det offentlige må erhverve en ejendom, som ejeren har ønsket ned-

revet uden at opnå tilladelse dertil.

Fondets virksomhed kan også omfatte bygninger, der - uanset de ikke

er fredede - må anses for bevaringsværdige.

Endelig kan fondet yde støtte til sikring af inventar i fredede og beva-

ringsværdige bygninger.

Midlerne til Statens Bygningsfredningsfond tilvejebringes gennem et år-

ligt statstilskud på 5 mill. kr.

Statens Bygningsfredningsfond administreres af en af miljøministeren

beskikket bestyrelse bestående af 7 medlemmer.

Særlige vilkår for I forbindelse med, at der ydes økonomisk støtte i form af tilskud fra fred-

økonomisk støtte ningsstyrelsen eller lån fra Statens Bygningsfredningsfond, kan der stil-

les vilkår, herunder bl.a. vilkår om, at der på ejendommen tinglyses en

særlig bevaringsdeklaration, hvor ejeren fraskriver sig retten til at for-

lange den fredede bygning overtaget af staten mod erstatning, såfremt

der nægtes tilladelse til en nedrivning.

Indirekte økonomisk Udover denne direkte økonomiske støtte gælder der for ejere af fredede

støtte ejendomme visse lempelige beskatningsregler.

Fritagelse for indkomst- I medfør af ligningslovens § 7E skal tilskud til bygningsarbejder på en

skat af tilskud fredet bygning ydet af fredningsstyrelsen således ikke medregnes til den

skattepligtige indkomst.

Det samme gælder andre offentlige tilskud, f.eks. fra Statens Bygnings-

fredningsfond, fra kommuner, fra amter, der er ydet til samme formål.

Tilsvarende gælder endvidere for private tilskud, såfremt der til det på-

gældende bygningsarbejde er ydet offentligt tilskud, og ligningsrådet til-

lader en sådan indkomstskattefritagelse.

Fradragsret for Reglerne om det skattemæssige standardfradrag gælder ikke for fredede

vedligeholdelsesudgifter bygninger. I stedet kan - bortset fra ejerlejligheder, der beboes af ejeren

- foretages fradrag for afholdte vedligeholdelsesudgifter efter visse nær-

mere principper i henhold til statsskattelovens § 6e.
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I lighed med det, der gælder for andre ejendomme, hvor der er fuldt fra-

drag for vedligeholdelsesudgifter, kan en ejer af en fredet ejendom fra-

drage afholdte vedligeholdelsesudgifter efter en opgørelse baseret på en

bedømmelse af, om en afholdt udgift er vedligeholdelse eller forbedring,

således at udgifter, der er afholdt for at bringe ejendommen i en bedre

stand end ved erhvervelsen, anses for ikke fradragsberettigede forbed-

ringsudgifter. Der henvises herom til Appendix 5.

Stats skattedirektoratets En ejer af en fredet ejendom kan imidlertid også vælge at fratrække ved-

cirkulære af 25. maj ligeholdelsesudgifterne efter retningslinier, hvor der for den enkelte byg-

1982 ning fastsættes et tidsrum for de enkelte bygningsdeles holdbarhed og en

i forhold hertil beregnet istandsættelsesudgift. Ikke opbrugte beregnede

istandsættelsesudgifter for et indkomstår kan overføres til næste ind-

komstår, men kan ikke overføres og anvendes af en ny ejer. Denne op-

gørelsesform betegnes populært »forfald pr. år-reglen«, og der kræves,

for at man kan anvende denne beregningsmetode for fradrag, at ejeren

indhenter en erklæring om størrelsen af det årligt opgjorte fradragsbeløb

fra BYFO, der er en sammenslutning af ejere, administratorer og bru-

gere af fredede ejendomme.

Disse gunstigere regler om fradrag for vedligeholdelse er gennemført i

erkendelse af, at der for ejere af fredede ejendomme er særlige proble-

mer vedrørende vedligeholdelse, der uanset de ovenfor nævnte tilskuds-

muligheder i forbindelse med restaureringsarbejder ofte kan være øko-

nomisk mere byrdefulde end udgifterne til vedligeholdelse af et mere

moderne og ikke sjældent mindre enfamiliehus.

Reglerne om fradrag for den indvendige og udvendige vedligeholdelse
af fredede bygninger gælder imidlertid ikke for ejere af ejerlejligheder,
som ejeren selv bor i.

Fritagelse for grundskyld Såfremt en ejer af en fredet ejendom har ladet tinglyse den ovenfor

nævnte særlige bevaringsdeklaration på sin ejendom, fritages ejendom-

men i medfør af ejendomsskattelovens § 7 for såvel kommunal som

amtskommunal grundskyld for så vidt angår den bebyggede grund,

gårdsplads og have, der er knyttet til den fredede ejendom.

Der er ikke i forbindelse med dertne ejendomsskattefritagelse knyttet vil-

kår om, at det pågældende beløb sikres anvendt til den løbende vedlige-

holdelse og opretholdelse af den fredede ejendom.

Samtlige særlige ordninger, der angår fredede bygninger, er gennemført

med det formål at sikre opretholdelsen af den fredede bygning.
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Mulighed for ejerlejlig- Som led i denne sikring har der endvidere, lige siden den første ejerlej-
hedsopdelinger lighedslov blev gennemført, været mulighed for, at fredede bygninger

kan opdeles i ejerlejligheder.

I forbindelse med gennemførelsen af den nye bygningsfredningslov er

der knyttet den betingelse til en sådan opdeling, at den forud skal god-

kendes af fredningsstyrelsen. Som led i en godkendelse stiller frednings-

styrelsen vilkår om, at ejendommen istandsættes forud for udstyknin-

gen.

Udvalgets overvejelser Det kræver indsigt, forståelse og tålmodighed at passe et fredet hus. De

om forholdet mellem fre- hensyn, der skal tages, når der udføres bygningsarbejder på et fredet

dede og bevaringsværdige hus, stiller særlige krav til ejeren og til brugeren. Både udvendige og

bygninger indvendige bygningsarbejder giver ofte problemer, fordi den rette udfø-

relse forudsætter kendskab til en håndværksmæssig tradition, som ikke

mere er almindelig, og fordi de særlige hensyn, der skal tages, når der

udføres bygningsarbejder på et fredet hus, kræver viden og indsigt i hu-

sets historie, dens egnskarakteristiske byggeskik og de særlige karakter-

træk, der har begrundet, at bygningen er blevet fredet.

De overvejelser, der bør gøres i forbindelse med en istandsættelse af et

fredet hus, svarer til de overvejelser, som ejeren af et ældre bevarings-

værdigt hus har i forbindelse med at sikre, at bevaringsværdierne opret-

holdes.

I lighed med hvad der gælder for de fredede bygninger, vil der endvide-

re være omkostninger i forbindelse med en sådan vedligeholdelse og

istandsættelse af det bevaringsværdige hus, der konkret kan virke fordy-

rende.

Hvorvidt et ældre bindingsværkshus med stråtag er bygningsfredet eller

ej, vil f.eks. ikke påvirke den udgift, der er forbundet med oplægning

af et nyt stråtag, og tilsvarende vil ejeren af et byhus med dekorative el-

ler væsentlige udsmykningsdetaljer have udgifter til en vedligeholdelse

og restaurering af disse, hvadenten bygningen er fredet eller ikke fredet.

For ejere af de bevaringsværdige huse er der imidlertid ikke den samme

forpligtelse til at opretholde bygningen, som eksisterer for ejeren af en

fredet bygning, og der vil derfor i situationer, hvor de økonomiske mid-

ler er få, være risiko for, at den bevaringsværdige bebyggelse, der pro-

centvis er stor, set i forhold til antallet af fredede bygninger, langsomt

mister de særlige karaktertræk, der medvirker til at gøre denne byg-

ningsmasse bevaringsværdig.
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13. Synspunkter vedrørende forskellige øko-
nomiske støtteordninger

Fritagelse for ejendoms- Med virkning fra og med skatteåret 1982 er der for fredede ejendomme
beskatning gennemført den ordning, at disse ejendomme fritages for kommunal og

amtskommunal grundskyld for så vidt angår den bebyggede grund,

gårdsplads og have, såfremt der som supplement til bygningsfredningen

tinglyses en særlig bevaringsdeklaration på ejendommen. Jfr. nærmere

herom kap. 12 om fredede bygninger.

Denne ordning blev gennemført på baggrund af en betænkning om be-

skatningsreglernes sammenhæng med fredningslovgivning og skattelov-

givning (nr. 909/1980).

Baggrunden for ændringen af ejendomsbeskatningsreglerne var, at det

fandtes rimeligt at lempe grundbeskatningen af fredede ejendomme,

bl.a. under hensyn til den forringelse af grundens værdi, der er en følge

af, at bygningsfredningen kan begrænse grundens anvendelsesmulighe-

der.

I forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget anførtes det iøvrigt:

»Motiveringen for forslaget er samfundets interesse i at bevare de fredede bygninger, der
ofte repræsenterer store historiske og kulturelle værdier, i hvilken forbindelse det skal be-
mærkes, at vedligeholdelsen og istandsættelsen af disse bygninger påhviler ejerne og kan
være særdeles økonomisk belastende for disse, ikke mindst fordi reparationsarbejdet nor-
malt kræver ret kostbare materialer samt tillige ofte en ganske speciel håndværksmæssig
kunnen. Man har derfor fundet det naturligt, at der ud over de støtteforanstaltninger, der
også fra anden side er etableret til gavn for disse ejendomme, også ydes dem den økonomi-
ske støtte, der ligger i en fritagelse for grundskyld.«

Det er kun de fredede bygninger, hvor der som supplement til frednin-

gen er tinglyst en særlig bevaringsdeklaration, der omfattes af ordnin-

gen. Ordningen er således kun for et fåtal af ejendomme set i forhold

til den samlede bygningsbestand, og den tankegang, ordningen er base-

ret på, kan ikke i sig selv begrunde, at der sker en udvidelse af området

for ordningen til også at omfatte bevaringsværdige huse til beboelse.

Om ordningen skal endvidere bemærkes, at kommunal og amtskommu-

nal grundskyld svares af den afgiftspligtige grundværdi. Ved grundvær-

dien forstås, jfr. vurderingslovens § 13, værdien afgrunden i ubebygget
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stand, og der er således ingen sammenhæng mellem den grundskyld,

der pålignes bevaringsværdige ejendomme, og udgifterne til vedligehol-

delse af bygningerne.

Set fra de enkelte kommuner vil en ordning, der fritager de bevarings-

værdige huse til beboelse for ejendomsskat, økonomisk belaste kommu-

ner og amtskommuner forskelligt, idet de bygninger til beboelse, der er

opført før år 1900, ikke er ligeligt fordelt mellem kommunerne i forhold

til disses indbyggertal eller bebyggelsen som helhed i kommunen. Der

henvises herved til opgørelsen i bilag 4.

Udvalgets konklusioner Det er udvalgets opfattelse, at en ændring af ejendomsskatteregierne

bl.a. på grund af de byrdefordelingsmæssige virkninger imellem staten

og (amts)kommunerne og mellem (amts)kommunerne indbyrdes ikke -

som for de fredede bygninger - er egnet til at indgå i udformningen af

en økonomisk støtteordning for de bevaringsværdige bygninger til bebo-

else.

Efter udvalgets opfattelse vil enhver støtteordning, der skal medvirke til

at sikre en betryggende vedligeholdelse og istandsættelse af de beva-

ringsværdige huse, endvidere skulle indeholde bestemmelser, der - gen-

nem en forudgående godkendelse hos den administrative myndighed,

kommunen - sikrer, at de vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder,

der gennemføres, er med til at opretholde bevaringsværdien på de enkel-

te bygninger.

Af de ovenfor anførte grunde har udvalget derfor ikke fundet anledning

til at foreslå, at der foretages ændringer i lov om beskatning til kommu-

nerne af faste ejendomme for på denne måde at sikre midler til de beva-

ringsværdige huse.

Lån på lempelige vilkår I henhold til bestemmelse i bygningsfredningsloven er Statens Byg-

(i Statens Bygnings/red- ningsfredningsfond etableret med henblik på at medvirke ved løsningen

ningsfond) af særlige frednings- og bevaringsopgaver.

Fondens virksomhed er også udstrakt til at omfatte bevaringsværdige,

men ikke fredede bygninger. I kap. 12 om fredede bygninger er rede-

gjort for fonden.

Fondens hidtidige virksomhed har hovedsagelig bestået i ydelse af lån

på lempelige vilkår, herunder til en lav rente, til restaureringsarbejder

på fredede bygninger, men som nævnt kan der også ydes lån til ikke fre-

dede, men bevaringsværdige huse.
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Bl.a. Tolvmandsforeningerne har nævnt muligheden af at sikre de beva-
ringsværdige huse igennem en forhøjelse af midlerne i Statens Byg-
ningsfredningsfond.

En sådan låneordning indebærer en særskilt administration i forbindelse
med udstedelse af pantebreve med sikkerhed i ejendommene, herunder
tinglysning og anden administration i forbindelse med en låneoptagelse.
Som konsekvens heraf må de enkelte lån have en vis minimumsstørrelse.
Samtidig må en medvirken til sikring af en betryggende vedligeholdelse
og istandsættelse også betyde, at den ordning, der gennemføres, ikke er
en engangsordning, men en ordning, der hvert år er med til at mindske
de økonomiske problemer som vedligeholdelsen medfører.

Udvalgets konklusioner I lighed med øvrige ordninger må det være en forudsætning for en gene-
rel låneordning, at de konkrete arbejder forud godkendes for at sikre,
at bygningsarbejderne er med til at opretholde bygningen.

Statens Bygningsfredningsfond er som nævnt et statsligt organ institue-
ret gennem bygningsfredningsloven.

Udvalget finder imidlertid, at en støtteordning, der generelt skal gælde
samtlige de bevaringsværdige bygninger til beboelse, administrativt bør
høre under kommunerne, hvorved ordningen kan placeres hos den
myndighed, der tillige er ansvarlig for den fysiske planlægning og for
vurderingen af, hvilke bygninger der må betegnes som bevaringsværdi-
ge-

Det er derfor udvalgets opfattelse, at en generel økonomisk ordning for
denne gruppe af bygninger ikke kan foreslås gennemført ved udvidelse
af Statens Bygningsfredningsfonds aktiviteter.

Udvalget er imidlertid opmærksom på, at en generel støtteordning, der
skal sikre vedligeholdelse og istandsættelse af alle landets bevaringsvær-
dige bygninger til beboelse ikke altid vil kunne dække de særlige udgif-
ter, der vil være til gennemførelse af konkrete større istandsættelses- og
restaureringsarbejder.

Udvalget anbefaler derfor, at midlerne til Statens Bygningsfrednings-
fond øges, således at der herigennem bliver øgede muligheder for at yde
økonomisk støtte til særlige restaureringsarbejder på ikke blot de fredede
bygninger, men også de bevaringsværdige bygninger.

Udvalget er enig om, at der er behov for at åbne mulighed for økono-
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misk støtte til vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige huse
til beboelse.

På baggrund af de overvejelser, der er nævnt ovenfor, har udvalget ikke
fundet at kunne anbefale gennemførelse af økonomiske støtteordninger,
der hviler på gennemførelse af bestemmelser om fritagelse for ejendoms-
beskatning eller en ordning gennem Statens Bygningsfredningsfond, der
alene hviler på årlige lavt forrentede lån til samtlige bevaringsværdige
bygninger til beboelse.

Udvalgets overvejelser har herefter koncentreret sig om at vurdere gen-
nemførelse af en fradragsordning eller gennemførelse af en økonomisk
støtteordning i form af tilskud.

En skattefradragsordning Udgifter til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder på bygninger til
beboelse kan ikke fradrages på selvangivelsen, medmindre udgiften ved-
rører vedligeholdelse af udlejningsejendomme til beboelse eller vedlige-
holdelse af fredede bygninger.

For øvrige boliger eksisterer et fast årligt standardfradrag på kr. 2.000,-,
der som det maksimale kan fratrækkes på selvangivelsen.

I indledningen til denne betænkning er det nævnt, at denne standard -
fradragsordning fra 1982 også omfatter landbrugets boliger, der ellers
hidtil havde haft mulighed for at fradrage de faktisk afholdte udgifter til
vedligeholdelse på selvangivelsen.

Baggrunden for lovændringen var navnlig de betydelige vanskeligheder,
der ligger i at foretage en afgrænsning mellem de fradragsberettigede
vedligeholdelsesudgifter og de ikke fradragsberettigede udgifter til for-
bedringer.

Skattedepartementets repræsentant i udvalget har peget på, at det end-
videre før afskaffelsen af fradragsordningen for almindelige parcelhus-
ejere i 1965 kunne konstateres, at der ofte forekom meget store fradrag,
og det blev antaget, at der for ejere, der bor i eget hus, ikke var den sam-
me tilskyndelse til at begrænse vedligeholdelsesudgifterne, som der er
for ejere af udlejningsejendomme.

På baggrund af regnskabsstatistik for 1981/82 fra Statens Jordbrugsøko-
nomiske Institut skønnedes provenugevinsten som følge af lovændringen
i 1982 at være 100 mill. kr. på årsbasis for stuehuse (incl. gartnerier).
For blandede ejendomme skønnedes provenugevinsten til 15 mill. kr.
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Den samlede provenugevinst på 115 mill. kr. fordelte sig med 55 mill,

kr. på staten og 60 mill. kr. på kommunerne.

Ved etablering af en ordning, hvorefter der indføres fradrag i den skatte-

pligtige indkomst for faktiske vedligeholdelsesomkostninger for visse ka-

tegorier af bevaringsværdige bygninger, vil skattemyndighederne som

udgangspunkt i hvert enkelt af disse tilfælde skulle tage stilling til, hvor-

vidt en konkret udgift er en fradragsberettiget vedligeholdelsesudgift el-

ler en ikke fradragsberettiget forbedringsudgift.

En fradragsordning kunne dog - i lighed med den, der er set inden for

lovgivning om fradrag for udgifter til energibesparende foranstaltninger

og det af ministeren for skatter og afgifter fremsatte lovforslag fra 1982

- søges kombineret med en positiv afgrænsning af, hvilke arbejder der

er omfattet af ordningen og en dermed forbunden forudgående godken-

delse af arbejderne hos den kommunale bygningsmyndighed.

En ordning, hvorefter man søger at sikre betryggende vedligeholdelse af

bevaringsværdige ejendomme ved fradrag i indkomsten for vedligehol-

delsesudgifter, vil herudover medføre, at skatteværdien af dette fradrag

vil være størst for de ejere, som har en høj skattepligtig indkomst.

Denne forskel med hensyn til ordningens økonomiske værdi for ejere

med forskellige indkomstforhold kunne i princippet tænkes løst ved, at

fradraget for vedligeholdelsesomkostninger blev tildelt samme skatte-

værdi uanset indkomstforhold, på tilsvarende måde som dette gøres ved

udbetaling af negativ indkomstskat for landmænd, d.v.s. som et fradrag

i skatten.

Ved fremsættelsen af ministeren for skatter og afgifters forslag af 9. de-

cember 1982 til lov om midlertidige fradrag for udgifter til vedligehol-

delse og forbedring af boliger m.v. var det således også en forudsætning,

at en fradragsordning skulle gennemføres som et fradrag i skatten.

Repræsentanten for ministeriet for skatter og afgifter har peget på, at

et fradrag for udgifter til vedligeholdelse af de bevaringsværdige bygnin-

ger til beboelse, uanset om udgifterne kommer til fradrag i indkomsten

eller i skatten, og uanset om arbejderne nærmere afgrænses administra-

tivt, er omkostningskrævende i forhold til ordningens omfang.

En tilskudsordning Ud fra en samlet vurdering er udvalget enig om at foreslå gennemførelse

af en tilskudsordning til sikring af en betryggende vedligeholdelse og

istandsættelse af de bevaringsværdige huse til beboelse.
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I det følgende er redegjort for de grunde, udvalget mener kan tale for

gennemførelse af en tilskudsordning.

Erfaringer fra energi- Erfaringerne fra energistøtten viser, at et fradrag ikke udnyttes i samme

støtten omfang som et tilskud og dermed ikke har den samme effekt for beskæf-

tigelsen og med hensyn til nytten af de energibesparende foranstaltnin-

ger.

En tilskudsordning, hvor midlerne kommer til udbetaling, straks når ar-

bejderne er udført, vil således - i modsætning til en fradragsordning,

hvor den enkelte ejer først modtager den økonomiske støtte indirekte,

i form af en nedsættelse i skatten ved opgørelsen af selvangivelsen - være

mere attraktiv og have en umiddelbar effekt for beskæftigelsen, idet eje-

ren ved denne ordning straks får den økonomiske støtte til arbejderne.

Som det fremgår af redegørelsen i kap. 7 om vedligeholdelses- og istand-

sættelsesarbejder, er en økonomisk støtte imidlertid ikke den eneste for-

udsætning for en sikring af de bevaringsværdige huse. Karakteren af

den vedligeholdelse, der gennemføres, har væsentlig betydning, og det

er ikke enhver form for vedligeholdelse, der er med til at opretholde be-

varingsværdierne. Forkert vedligeholdelse kan endog være med til helt

at ødelægge et ellers bevaringsværdigt hus.

Det er udvalgets opfattelse, at det derfor vil være en nødvendig forud-
sætning for enhver ordning, at der stilles vilkår om forudgående godken-
delse af de arbejder, der ønskes gennemført med økonomisk støtte, uan-
set om arbejderne i øvrigt kræver byggetilladelse.

Det vil derfor være nødvendigt at inddrage de lokale bygningsmyndig-

heder i forbindelse med ordningens administration.

Ved at foreslå gennemførelse af en økonomisk støtteordning i form af til-

skud vil ordningens administration kunne placeres hos én enhed inden-

for den kommunale administration.

Ved at pege på en tilskudsordning frem for en fradragsordning har ud-

valget således sammenfattende lagt vægt på, at en tilskudsordning har

en større effekt end en fradragsordning, at en tilskudsordning i sin hel-

hed kan placeres hos én administrativ enhed i kommunen, at det maksi-

male beløb, der er foreslået ydet som tilskud, er ens for alle, og at den

administrative opbygning i forbindelse med gennemførelsen af den af ud-

valget foreslåede ordning er den mindst ressourcekrævende ud fra de af

udvalget opstillede forudsætninger.
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I lighed med den ordning, der for tiden er gældende på energistøtteom-
rådet, forudsætter udvalget, at en tilskudsordning, for sikring af betryg-
gende vedligeholdelse og istandsættelse af de bevaringsværdige huse,
udformes på en sådan måde, at de ejere, der handler i overensstemmelse
med lovens intentioner og bestemmelser, årligt har sikkerhed for at kun-
ne modtage et tilskud. Ved at foreslå gennemførelsen af en sådan ord-
ning vil der ikke opstå kødannelse eller prioritering af de modtagne an-
modninger.

Udvalget har lagt til grund, at en tilskudsordning skal være indkomst-
skattefri for modtageren. Skitsen til forslaget til lov om tilskud til beva-
ringsværdige bygninger til helårs- og sommerbeboelse, kap. 14, indehol-
der derfor i § 14 en skattefritagelsesbestemmelse.

Repræsentanten fra ministeriet for skatter og afgifter bemærker hertil,
at ved en evt. gennemførelse af reglerne, bør det dog overvejes at ind-
føje skattefritagelsesbestemmelsen ved en ændring af ligningsloven. Bag-
grunden er, at det vil være hensigtsmæssigt at samle fritagelsesbestem-
melserne i én lovgivning, således at formulering og fortolkning sikres ens-
artethed.

Skattemæssigt betyder en ordning, hvor tilskuddene er indkomstskatte-
frie, at retten til standardfradrag i henhold til ligningslovens § 15 J ikke
berøres.

For ejendomme, hvor ejeren kan fradrage udgiften til den faktiske vedli-
geholdelse, vil det imidlertid være nødvendigt at fordele tilskuddet for-
holdsmæssigt på vedligeholdelses- og forbedringsudgifter, i skattemæssig
forstand, således at den del af vedligeholdelsesudgifterne, der dækkes af
skattefri tilskud, ikke kan fratrækkes. Tilskud alene til forbedringsarbej-
der berører ikke muligheden for fradrag for faktisk vedligeholdelse.

Ejere af udlejningsejendomme skal ikke ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst medregne den del af lejeindtægten, der svarer til be-
løb, som indsættes på en bunden konto for ejendommen i Grundejernes
Investeringsfond. Beløb til vedligeholdelse og forbedring af ejendom-
men, som fradrages i den årlige indbetaling til ejendommens konto, kan
ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Det vil
derfor være nødvendigt i visse tilfælde at »øremærke« tilskuddene.

En række særlovgivninger indeholder regler om tilskud til forskellige for-
anstaltninger. Det er ikke umiddelbart muligt at lave en listning, der på-
viser, at tilskud til bestemte formål normalt er indkomstskattefrie eller
indkomstskattepligtige, men der er nok en tendens til, at tilskud til bo-
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ligområdet er indkomstskattefrie, uanset, at dette som nævnt er forbun-
det med problemer af skatteadministrativ karakter, der kan bl.a. henvi-
ses til lov nr. 459 af 5. november 1980 om statstilskud til energibespa-
rende foranstaltninger i beboelsesejendomme og lov nr. 460 af 5. no-
vember 1980 om statstilskud til forbedring og opretning af beboelses-
ejendomme.

Såfremt alle ejere af de bevaringsværdige huse til beboelse ønsker at be-
nytte ordningen, vil en første etape, jfr. herom kapitel 3 og 6, skønnes
at komme til at omfatte omkring 100.000 bevaringsværdige bygninger
til beboelse.

For at opnå den ønskede beskæftigelseseffekt af en økonomisk støtteord-
ning og effekt med hensyn til at sikre opretholdelse af bevaringsværdier-
ne gennem vedligeholdelse og istandsættelse er det udvalgets opfattelse,
at det beløb, der tilbydes de enkelte ejere i form af økonomisk støtte, må
have et ikke for lavt maksimum.

Uanset om en tilskudsordning gennemføres som en skattefri eller en skat-
tepligtig ordning, har udvalget lagt til grund, at nettobeløbet for modta-
geren skal være 40% af udgifterne, dog maksimalt 4.000 kr. årligt.

Under forudsætning af, at ordningen gennemføres som indkomstskatte-
frit tilskud, vil dette betyde en årlig bruttoudgift for staten på 400 mill,
kr.

Der henvises i øvrigt til udvalgets overvejelser om beskæftigelseseffekten
i kapitel 10.

Ved at opbygge ordningen som en tilskudsordning kan denne admini-
strativt placeres hos én administrativ enhed i kommunen - nemlig som
nævnt bygningsmyndigheden. Denne myndighed har allerede opbygget
en erfaring og en administration i forbindelse med de hidtil gennemførte
ordninger inden for energiområdet. Ved energitilskudsordningens op-
hør med udgangen af 1984 vil der blive frigjort en vis kapacitet.

På grundlag af de oplysninger udvalget har modtaget, er det endvidere
udvalgets opfattelse, at denne myndighed i et vist omfang yder ejere vej-
ledning og råd om vedligeholdelse af deres bevaringsværdige huse. Som
det fremgår af bilag 10 foreligger der allerede et vist materiale om vedli-
geholdelse i flere kommuner.

Boligministeriets repræsentant i udvalget har anmodet om, at det over-
vejes, hvorvidt den af udvalget foreslåede lovgivning om tilskud til de
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bevaringsværdige huse til beboelse kunne administreres i samarbejde
med byfornyelsesaktiviteterne i boligministeriet.

Udgangspunktet for udvalgsarbejdet har imidlertid været, at en lovgiv-
ning om de bevaringsværdige bygninger hører under miljøministeriet,
under hvis ressort bevaringshensyn i bred forstand varetages i nøje sam-
menhæng med den fysiske planlægning, fredningsplanlægning og
bygningsfredning.

Kommunernes Landsforenings og Amtsrådsforeningens repræsentant i
udvalget har peget på, at udvalgets forslag til en tilskudsordning ikke
har været politisk behandlet i foreningerne.
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14. Skitse til forslag til lov om økonomisk til-
skud til bevaringsværdige bygninger til hel-
års- og sommerbeboelse

I kapitel 6 opstiller udvalget kriterier til afgrænsning af den bevarings-
værdige bebyggelse til beboelse.

Udvalget anbefaler, at konstatering af en bygnings bevaringsværdi sker
som en frivillig ordning efter anmodning fra den enkelte ejendoms ejer
og administrativt henlægges til kommunerne.

Af administrative og ressourcemæssige grunde foreslår udvalget en eta-
pedeling, således at 1. etape som udgangspunkt kun omfatter huse op-
ført før 1900.

I kapitel 13 anbefaler udvalget, at der, for de bygninger hvis bevarings-
værdi er konstateret i overensstemmelse med udvalgets anbefalinger i
kapitel 6, gennemføres en økonomisk støtteordning i form af tilskud.

I det følgende er herefter udarbejdet forslag til en særskilt lovgivning om
tilskud til bevaringsværdige bygninger til helårs- og sommerbeboelse.
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Skitse til forslag til lov om tilskud til bevaringsværdige
bygninger til helårs- og sommerbeboelse

Kapitel 1 § 1. Lovens formål er gennem økonomisk tilskud at sikre en betryggen-

Formål de vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige bygninger, der

anvendes til helårs- eller sommerbeboelse.

Kapitel 2 § 2 . Bygninger til helårs- eller sommerbeboelse er bevaringsværdige i

Afgrænsning af den henhold til denne lov, når bygningen

bevaringsværdige
, , 1 1 1 1 1 1) er opført før 1900, hvis bygningen fortsat har kulturhistorisk,
bebyggelse til beboelse ' ; . . . .

arkitektonisk eller miljømæssig værdi,
2) er opført før 1940 og omfattet af enten

a) en tinglyst bevaringsdeklaration i medfør af den tidligere byg-

gelovs § 43, stk. 1c, jfr. stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 361 af 17.

februar 1972) eller en på foranledning af en kommunalbesty-

relse tinglyst deklaration med tilsvarende indhold,

b) en bevaringsdeklaration tinglyst på ejendommen som forud-

sætning for økonomisk støtte fra Statens Bygningsfrednings-

fond eller anden offentlig myndighed til restaurering af ejen-

dommen,

c) en byplanvedtægt med bevaringsbestemmelser,

d) en lokalplan med bevaringsbestemmelser eller

e) en af det offentlige foretaget registrering, efter hvilken bygnin-

gens kulturhistoriske, arkitektoniske eller miljømæssige værdi er

konstateret.

Stk. 2. Miljøministeren kan ved bekendtgørelse udvide lovens anvendel-

sesområde til at omfatte andre bygninger til helårs- eller sommerbeboel-

se, der er opført mellem 1900 og 1940, og som efter miljøministerens

skøn har kulturhistorisk, arkitektonisk eller miljømæssig værdi.

§ 3. En bygning, der er omfattet af § 2, er dog ikke bevaringsværdig

i henhold til denne lov, hvis bygningen er blevet ombygget og ændret

på en sådan måde, at den har mistet sin oprindelige karakter og udseen-

de og dermed sin kulturhistoriske, arkitektoniske eller miljømæssige

værdi.

§ 4. Kommunalbestyrelsen afgør, om en bygning må anses for beva-

ringsværdig i medfør af bestemmelsen i § 2 stk. 1 og § 3.
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Stk. 2 Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 2 stk. 1 og § 3 kan ind-

bringes for miljøministeren af ejeren eller den vedligeholdelsen påhviler.

Stk. 3. Klagefristen efter stk. 1 er 4 uger fra den dag, afgørelsen er med-

delt ejeren eller den, der har vedligeholdelsesforpligtelsen.

Stk. 4. Miljøministeren kan forelægge spørgsmålet om en beboelsesbyg-

nings bevaringsværdighed efter kapitel 2 til udtalelse for det i medfør af

bygningsfredningslovens § 22 instituerede Særlige Bygningssyn, såfremt

det må skønnes, at bygningen kan overvejes bygningsfredet.

Kapitel 3 § 5. Der ydes tilskud fra staten efter reglerne i kapitel 4 til delvis dæk-

Vedligeholdelses- og n m g af udgifterne til vedligeholdelse og istandsættelse af en efter denne

istandsættelsesarbejder lov bevaringsværdig bygning, når arbejderne opfylder betingelserne i §

6 og forud er godkendt af kommunalbestyrelsen som tilskudsberettiget.

§ 6. Vedligeholdelsen og istandsættelsen skal respektere husets karakter

og helhed og være i overensstemmelse med den byggeskik og håndvær-

kertradition, som giver den bevaringsværdige bygning sit særkende, og

skal vedrøre arbejder på en eller flere af nedennævnte bygningsdele:

a) fundament, sokkel eller kælder,

b) ydervægge,

c) tag, skorstene, kviste, tagrender eller nedløb,

d) gesimser, altaner eller anden murudsmykning,

e) vinduer, udvendige døre eller porte,

f) udvendige trapper eller indvendige fælles trapper eller trappe-

rum.

Kapitel 4 § 7. På finansloven afsættes hvert år det nødvendige beløb til tilskud til
Tilskud og finansiering vedligeholdelse og istandsættelse af bevaringsværdige beboelsesbygnin-

ger, som er omfattet af bestemmelserne i denne lov.

§ 8. Tilskuddet kan højst udgøre 40% af de i et kalenderår afholdte ud-

gifter til vedligeholdelse og istandsættelse og kan ikke overstige kr.

4.000,- pr. år til hver bevaringsværdig bygning til beboelse. For ejen-

domme med mere end 3 selvstændige lejligheder (boligenheder), dog

indtil kr. 1.000,- pr. lejlighed.

Stk. 2. Udgifterne skal vedrøre materialer og/eller arbejdsløn, som er

dokumenteret ved fremlæggelse afregninger fra moms-registrerede virk-

somheder og/eller honorar til arkitekt eller anden sagkyndig rådgivning

og bistand i forbindelse med gennemførelsen af arbejderne.
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Stk. 3. Ved beregningen af tilskud kan ikke medtages udgiftsbeløb, der
er dækket af tilskud fra anden offentlig myndighed.

§ 9. Hvis bygningen ikke anvendes udelukkende til beboelse, kan kun
udgifterne vedrørende den del af bygningen, der anvendes til boligfor-
mål, danne grundlag for tilskud.

§ 10. Hvis de godkendte tilskudsberettigede udgifter i et kalenderår
overstiger kr. 10.000,- eller for ejendomme med mere end 3 selvstændi-
ge lejligheder det maksimale tilskudsberettigede beløb, indgår det over-
skydende beløb i grundlaget for tildeling af tilskud de følgende år.

§ 11. Tilskuddet ydes til ejeren af ejendommen. Hvis den udvendige
vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen ikke påhviler ejendom-
mens ejer, ydes tilskuddet dog til den, der har afholdt udgifterne.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at der kan ydes tilskud, at kommunalbe-
styrelsen forud har godkendt arbejderne som tilskudsberettigede, uanset
om byggetilladelse i øvrigt er nødvendig.

Stk. 3. For bygninger, der er opdelt i ejerlejligheder eller andelsboliger,
ydes tilskud til ejerforeningen eller andelsboligforeningen.

§ 12. Ansøgning om godkendelse af arbejdet som tilskudsberettiget ind-
sendes til kommunalbestyrelsen bilagt en redegørelse for det påtænkte
arbejde og overslag over udgifterne hertil.

§ 13. Udbetaling af tilskud sker på grundlag af fremlæggelse af kvittere-
de regninger fra moms-registrerede virksomheder. Udgifter vedrørende
arbejder, hvor tilskuddet udgør under kr. 500,-, udbetales dog ikke sær-
skilt.

§ 14. Tilskud, der ydes efter denne lov, skal ikke medregnes ved opgø-
relsen af modtagerens skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Den del af udgifterne til bygningsarbejder, som dækkes af til-
^ skud, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst

eller medregnes ved opgørelsen af grundlaget for skattemæssige afskriv-
ninger og tillægges ikke anskaffelsessummen ved opgørelse af den skatte-
mæssige fortjeneste ved afståelse af ejendommen.

Stk. 3. Den del af udgifterne, som svarer til tilskudsbeløbet, kan ikke
medregnes ved beregningen af lejeforhøjelse eller afskrives på vedlige-
holdelseskontoen .
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Kapitel 5 §15. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelser efter denne lov.

Forskellig bestemmelser

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelser i medfør af loven kan ikke ind-

bringes for anden administrativ myndighed jfr. dog § 4.

§ 16. Den, der afgiver urigtige oplysninger i forbindelse med ansøgning

om udbetaling af tilskud, straffes med bøde, med mindre højere straf er

forskyldt efter anden lovgivning.

§ 17. Miljøministeren bistår kommunalbestyrelsen med vejledning og

kan fastsætte nærmere regler for, hvornår en bygning kan anses for beva-

ringsværdig i henhold til denne lovs kapitel 2.

Stk. 2. Miljøministeren kan inden for et beløb, der fastsættes på de årli-

ge finanslove, yde tilskud til oplysning, rådgivning og planlægning til

fremme af de i denne lov nævnte foranstaltninger.

§ 18. Miljøministeren kan bemyndige fredningsstyrelsen eller en tilsva-

rende institution under ministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne

lov er tillagt miljøministeren.

Stk. 2. Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage

afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelsen efter stk. 1, herun-

der at afgørelsen ikke skal kunne indbringes for ministeren.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 20. Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i lovtidende.

Stk. 2. For arbejder, der er igangsat efter lovforslagets fremsættelse,

men inden lovens ikrafttræden, kan tilskud ydes i det omfang, arbejder-

ne falder inden for de rammer, der er nævnt i kapitel 3, og kommunal-

bestyrelsen finder, at de udførte arbejder har været med til at opretholde

og sikre bygningens bevaringsværdi.
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Almindelige bemærkninger

Formålet Formålet med dette lovforslag er at skabe grundlaget for, at der årligt

stilles midler til rådighed til sikring af vedligeholdelse og istandsættelse

af bevaringsværdige, men ikke fredede huse til beboelse.

Forslaget tilsigter gennem en tilskudsordning til istandsættelse og vedli-

geholdelse af bevaringsværdige huse til beboelse, både én- og tofamilie-

huse, andels- og ejerlejlighedsejendomme, udlejningsejendomme og

sommerhuse, at tilskynde ejerne eller den, der har forpligtelse til at ved-

ligeholde, til i højere grad at gennemføre vedligeholdelses- og istandsæt-

telsesarbejder og til at gennemføre dem på en sådan måde, at disse ar-

bejder er med til at opretholde og sikre husenes bevaringsværdi.

De bevaringsværdige huse har ofte vedligeholdelsesproblemer, der min-

der om de vedligeholdelses- og restaureringsproblemer, der gør sig gæl-

dende for fredede bygninger, hvor ejerne bl.a. har fradragsret for vedli-

geholdelsesudgifter.

Lovforslaget vil derfor, således som det er udformet, for det første skabe

incitament til at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, der er i overens-

stemmelse med det bevaringsværdige hus' karakter og dermed er med

til at opretholde denne del af den danske kulturarv. For det andet vil lov-

forslaget også medføre, at en del af det arbejde, der i dag udføres som

»sort arbejde«, vil blive udført af håndværkere.

Lovforslaget har derfor også den konsekvens, at den styrker beskæftigel-

sen indenfor de traditionelle håndværksfag.

Lovforslaget indeholder endvidere bestemmelser til afgrænsning af de

bygninger til beboelse, der må anses for bevaringsværdige.

Baggrunden for Den 23. juli 1982 nedsatte miljøministeren efter aftale med ministeren

lovforslaget for skatter og afgifter, udvalget om sikring af betryggende vedligeholdel-

se af ældre bevaringsværdige, men ikke fredede ejendomme på land og

i by, »Bevarings- og Vedligeholdelsesudvalget«.

Udvalget blev nedsat på baggrund af drøftelser i det folketingsudvalg,

der behandlede lov om ændring af ligningsloven (bestemmelsen om leje-

værdi af egen bolig m.v., nu lov nr. 125 af 30. marts 1982).

I betænkningen om bevaringsværdige huse til beboelse (nr. 1010/1984) har

udvalget redegjort for en række spørgsmål og principielle synspunkter

vedrørende både kriterierne for en afgrænsning af den bevaringsværdige
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bebyggelse til beboelse og for de problemer, der knytter sig til oprethol-
delsen af bevaringsværdierne i sådanne huse.

Det foreliggende lovforslag er udarbejdet på grundlag af udvalgets ind-
stillinger og anbefalinger, hvortil der henvises.

Den foreslåede ordning Danmark har omkring 2,2 mill, bygninger. Heraf anvendes godt 1,4
mill, bygninger til beboelse, herunder til sommerhusbeboelse.

Indtil omkring 1940 blev de ældre huse istandsat på traditionel hånd-
værkervis, og nye huse blev opført efter de gamle håndværkermetoder
og konstruktionsmæssigt i overensstemmelse med traditionel byggeskik.

Efter krigen er byudviklingen og byomdannelsen sket med så rivende en
hast, at der i dag kun er knap 540.000 bygninger til beboelse tilbage
med et opførelsesår fra før 1940.

Det er denne gruppe af bygninger, som lovforslaget på længere sigt om-
handler.

Der foreligger imidlertid ikke i dag samlede oversigter over, hvilke huse
der er opført før 1940, som må anses for at være bevaringsværdige. Det
er derfor nødvendigt i forbindelse med dette lovforslag at afgrænse den-
ne gruppe af bygninger.

Omkring 3.500 ejendomme, eller ialt ca. 8.000 bygninger, er bygnings-
fredet i medfør af bygningsfredningsloven (lov nr. 213 af 23. maj 1979
med senere ændringer).

Udover gennem fredning kan en bygnings bevaringsværdi siges at være
antaget, hvor denne klassifikation hviler på et særligt retsgrundlag.

Dette retsgrundlag kan være en byplanvedtægt, eller lokalplan med beva-
ringsbestemmelser eller en tinglyst deklaration i medfør af den tidligere
byggelovs § 43, stk. 1c (lovbekendtgørelse nr. 361 af 17. juli 1972 med
senere ændringer, ophævet i 1977).

Endvidere kan en bygning være klassificeret som bevaringsværdig, hvor
der på ejendommen er tinglyst en bevaringsdeklaration som forudsæt-
ning for et lavt forrentet lån fra Statens Bygningsfredningsfond i medfør
af bygningsfredningsloven, eller hvor der fra en anden offentlig myndig-
hed er blevet tinglyst en lignende deklaration som forudsætning for til-
skud til restaureringsarbejder på ejendommen.
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Endelig er der en række tilfælde, hvor en ejendom i forbindelse med en
bygningsregistrering har fået betegnelsen bevaringsværdig.

I samtlige de nævnte tilfælde vil der være en formodning for, at ejen-
dommen er bevaringsværdig, med mindre den efterfølgende er blevet
ombygget eller ændret, så den har mistet sin bevaringsværdi.

Ca. 21.000 huse er efter opgørelser modtaget fra kommunerne omfattet
af en bevarende lokalplan, byplanvedtægt eller en »§ 43-deklaration«.
De fleste af disse huse må antages at have et opførelsesår fra før år 1900.

Herudover har der imidlertid ikke foregået systematiske samlede regi-
streringer og klassifikationer af den bevaringsværdige bebyggelse.

Lovforslaget indeholder derfor bestemmelser til en administrativ af-
grænsning efter visse i forslaget opregnede kriterier. Jfr. forslagets kapi-
tel 2.

Forslaget som helhed og dermed også bestemmelserne om afgrænsning
af den bevaringsværdige bebyggelse til beboelse forudsættes at være en
frivillig ordning, hvorefter ejeren kan anmode om at få sit hus vurderet
som bevaringsværdigt i forbindelse med ønsker om at modtage tilskud
til istandsættelses- og vedligeholdelsesarbejder på ejendommen.

Af hensyn til de administrative konsekvenser af gennemførelsen af ord-
ningen og størrelsen af de økonomiske ressourcer, der forudsættes an-
vendt, er ordningen opdelt i to etaper.

Den første etape omfatter bygninger, opført før 1900 samt bygninger,
opført mellem 1900 og 1940, hvis bygningen er omfattet af en af de
ovenfor nævnte planbestemmelser, bevaringsdeklarationer eller er fast-
slået bevaringsværdig i medfør af en af det offentlige foretaget registre-
ring.

En anden etape vil efter forslaget omfatte andre bygninger opført mel-
lem 1900 og 1940. Anden etape forudsættes sat i kraft, efter miljømini-
sterens nærmere beslutning.

Kriterierne for afgrænsningen er dels et alderskriterium, dels en vurde-
ring af, om bygningen har kulturhistorisk, arkitektonisk eller miljømæs-
sig værdi. Herudover indgår en vurdering af, om bygningen er blevet
ombygget eller ændret, så den har mistet sin oprindelige karakter og ud-
seende og dermed disse værdier.
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Forslaget forudsætter i sin formulering, at alderen har betydning på den

måde, at der for de ældste bygninger (efter forslaget bygninger fra før

1900) er en formodning for, at bygningen er bevaringsværdig.

Alderskriteriet kan betegnes som et objektivt kriterium, mens der ved

de øvrige kriterier for en bygnings bevaringsværdi indgår et skøn. Dette

skøn vil bero på den til enhver tid herskende holdning til historisk udvik-

ling og æstetik. Til denne vurdering hører efter forslaget § 4 også en vur-

dering af, om den enkelte bygning ved ændringer eller ombygninger må

siges at have skiftet karakter og udseende på en sådan måde, at bygnin-

gen har mistet sin bevaringsværdi.

Efter forslaget forudsætter loven, og herunder også afgrænsningen af

den bevaringsværdige bebyggelse, at skulle administreres af kommuner-

ne.

Forslaget indebærer ikke en forpligtelse til særskilt besigtigelse af hver

enkelt ejendom, idet dette overlades til kommunalbestyrelsens vurde-

ring.

Forslaget er endvidere udformet på en sådan måde, at loven kun skal

medføre et begrænset administrativt merarbejde, hovedsageligt i forbin-

delse med ordningens gennemførelse, samt at ordningen kan admini-

streres hos den samme forvaltningsmyndighed i kommunen.

For de bevaringsværdige huse, der allerede i dag er omfattet af en beva-

rende lokalplan, byplanvedtægt eller en særlig bevaringsdeklaration, vil

ordningen endelig medføre, at den generelle tilskyndelse, som en ejer

har i medfør af disse bestemmelser til at gennemføre vedligeholdelse og

istandsættelse til sikring af bevaringsværdierne, efter forslaget kan støttes

økonomisk gennem mulighed for tilskud til gennemførelsen af disse ar-

bejder. Disse ejere får på denne måde, i lighed med ejere af fredede byg-

ninger, mulighed for tilskud til denne opretholdelse.

Fredningsstyrelsen har i forbindelse med »Betænkningen om bevarings-

værdige huse til beboelse« udarbejdet en vejledning »Den bevaringsvær-

dige bolig - på land og i by«, der ved illustrationer og den til illustratio-

nerne knyttede tekst giver vejledning ved den konkrete afgrænsning.

Forslagets beskæftigelses- Det er forbundet med betydelig usikkerhed at skønne over den samlede

mæssige og økonomiske effekt af den foreslåede ordning, udover selve den effekt der ligger i, at

konsekvenser de bevaringsværdige huse sikres en betryggende vedligeholdelse.

Den foreslåede ordning skønnes imidlertid at ville få en positiv virkning
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på beskæftigelsen og aktiviteterne i håndværks- og byggesektoren. Det
i forslagets § 8 foreslåede tilskud på 40%, dog maximalt kr. 4.000,- år-
ligt til delvis dækning af udgifterne ved vedligeholdelses- og istandsættel-
sesarbejder, der er med til at opretholde bevaringsværdien på et beva-
rigsværdigt hus, forventes at ville tilskynde til en vedligeholdelse udover
det nuværende omfang. Lønkvoten for sådanne istandsættelsesarbejder
er større end lønkvoten for nybyggeriet, og arbejderne er praktisk talt
uden indvirkning på betalingsbalancen. Arbejdet er hovedsageligt lønar-
bejde, og med hensyn til karakteren af de materialer, der anvendes, for-
udsættes overvejende valg af traditionelle byggematerialer.

Ordningen forudsættes gennemført som en frivillig ordning. »Bevarings-
og vedligeholdelsesudvalget« har i sin betænkning skønnet, at der ved
gennemførelsen af en første etape må anses at være godt 100.000 huse
med et opførelsesår før 1900, der kan blive omfattet af ordningen, så-
fremt alle ejerne ønsker at blive omfattet af ordningen.

Erfaringerne fra andre ordninger, der skal tilskynde til aktiviteter på bo-
ligområdet, viser, at der kan gå nogen tid, før en ordning får fuld virk-
ning på aktiviteten.

Denne tidsfaktor må dog anses for mindre ved en ordning som nærvæ-
rende lovforslag, der er opbygget som en tilskudsordning og ikke som
en fradragsordning.

Hvis det lægges til grund, at der er 100.000 bevaringsværdige huse un-
der en første etape, vil ordningen med et maximalt årligt tilskud på kr.
4.000,-, der forudsættes at være skattefri, medføre årlige udgifter til til-
skud på maximalt 400 mill, kr., idet de fleste af de huse, der er omfattet
af en bevarende lokalplan, byplanvedtægt eller en § 43 deklaration m.v.
formodes samtidig at have et opførelsesår før 1900.

Med hensyn til beskæftigelseseffekten vil det næppe være urealistisk at
regne med, at forslaget indeholder en tilskyndelse til at udføre yderligere
bygningsarbejder. Den nuværende aktivitet skønnes således at ville blive
øget og give en merbeskæftigelse på omkring 1.000 mandår årligt.

Denne merbeskæftigelse vil betyde en øget skatteindtægt og sparede ud-
gifter til arbejdsløshedsunderstøttelse på godt 200 mill, kr., hvoraf ca.
20 mill. kr. er en indtægtsforøgelse for kommunerne.

De samlede udgifter og øgede indtægter skønnes - med betydelig usik-
kerhed - at medføre, at ordningen samlet for staten vil betyde en net-
toudgift på godt 200 mill. kr.
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For kommunerne har Kommunernes Landsforening opgjort, at ordnin-

gens administrative konsekvenser, hvis man anslår, at ordningen vil

omfatte mellem 150.000 og 200.000 bevaringsværdige bygninger, vil be-

tyde merudgifter for kommunerne på omkring 25 mill. kr.

Da ordningen i første etape vurderes at ville omfatte 100.000 bevarings-

værdige bygninger, skønnes kommunernes udgifter med en første etape

at udgøre godt 12 mill. kr.

Disse administrative udgifter modsvares som nævnt af skønnede indtæg-

ter i størrelsesorden af knap 20 mill. kr.

Til ordningens administration i fredningsstyrelsen vil der de 2 første år

medgå 4 AC og 2 HK og derefter 2 AC og 1 HK årligt. Hertil kommer

en engangsudgift på ca. 300.000,- kr. til EDB-indkøring, og årlige ud-

gifter på ca. 600.000,- kr. til trykning og udsendelse af informationsma-

terialer om vedligeholdelses- og istandsættelsesspørgsmål til kommuner-

ne og til ejerne.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1 I forslagets § 1 fastslås lovens formål. Der henvises til de almindelige be-

mærkninger herom. «

Til § 2 og § 3 Forslaget omfatter alene bevaringsværdige huse til helårs- eller sommer-

beboelse.

Hvorvidt en konkret bygning anvendes til beboelse, helårs eller som-
mer, eller benyttes til erhvervsvirksomhed eller anden virksomhed, der
ikke er beboelse, er objektivt konstaterbart og foreligger opgjort med en
stor grad af nøjagtighed hos kommunerne.

Begrebet »en bevaringsværdig bygning« er imidlertid ikke et entydigt

veldefineret begreb, og der foreligger ikke samlede landsdækkende over-

sigter over den bevaringsværdige bebyggelse, der findes.

De foreslåede bestemmelser er i overensstemmelse med udvalgets kon-

klusioner og anbefalinger i »Betænkning om bevaringsværdige huse til

beboelse«. Der henvises herom til de almindelige bemærkninger til lov-

forslaget.
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Forslaget indeholder i sin udformning en forudsætning om, at alderen
har betydning, idet der for de ældste bygninger - efter forslaget bygnin-
ger fra før år 1900 - er en formodning for, at bygningen er bevarings-
værdig.

I en række tilfælde er der endvidere en formodning for en bygnings be-
varingsværdi. Dette gælder, hvor bevaringsværdien allerede er konstate-
ret. Grundlaget for denne konstatering kan være tinglyste bestemmelser
på ejendommen.

I medfør af den tidligere byggelovs § 43, stk. 1c, kunne en kommune
tinglyse deklaration om bevaring af ejendommen, således at denne ikke
kunne ændres eller skifte karakter gennem ombygninger uden kommu-
nens tilladelse.

Bevaringsbestemmelser i en byplanvedtægt kunne fastsættes med hjem-
mel i § 2, stk. 2, nr. 9 og stk. 3, i byplanloven, jfr. lovbekendtgørelse
nr. 63 af 20. februar 1970. Byplanloven blev ophævet ved lov om kom-
muneplanlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982,
og de nævnte bestemmelser om sikring af bevaringsværdig bebyggelse
og miljøer blev erstattet af bestemmelser om lokalplanlægning efter § 18,
stk. 1, nr. 7 og 14.

For så vidt angår de bygninger, der er blevet undersøgt og vurderet som
led i en registrering, medfører registreringen ikke i sig selv en retlig sik-
ring af den enkelte ejendom. Det er også kun i nogle registreringer, at
der foreligger en stillingtagen til de registrerede bygningers bevarings-
værdi.

I de tilfælde, hvor der er blevet taget stilling til en bygnings bevarings-
værdi i forbindelse med en bygningsregistrering, findes disse bygninger
imidlertid administrativt at burde sidestilles med bygninger, der er om-
fattet af én eller flere af de ovenfor nævnte kriterier.

I lighed med lovforslaget iøvrigt forudsættes afgørelsen om en bygnings
bevaringsværdighed efter loven placeret hos kommunerne, således at
kommunernes afgørelse kan indbringes for miljøministeren.

Forslaget indebærer ikke, at der skal foretages en egentlig byggesagsbe-
handling eller en gennemgang og analyse af ejendommen i lighed med
det arbejde, der udføres ved samlede bygningsregistreringer. Afgørelser-
ne forudsættes baseret på ejerens oplysninger, eventuelt kombineret
med besigtigelse i de tilfælde, hvor den konkrete ejendom ikke er kom-
munen bekendt.
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Til § 5 og § 6 Efter forslaget skelnes der ikke mellem vedligeholdelses- og istandsættel-

sesarbejder, og forslaget indebærer heller ikke en sondring mellem, om

udgiften er til en vedligeholdelse, der blot opretholder boligen i samme

stand, som den var ved den nuværende ejers overtagelse, eller om den

bringer boligen i en bedre stand (forbedringsudgifter i beskatningsmæs-

sig sammenhæng).

Ifølge forslaget er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at udgif-

terne vedrører arbejder, der er med til at opretholde bygningens beva-

ringsværdi. Der skal endvidere være tale om arbejder på de i forslaget

opregnede bygningsdele: Fundament, sokkel eller kælder, ydervægge,

tag, skorstene, kviste, tagrender eller nedløb, gesimser, altaner eller an-

den murudsmykning, vinduer, yderdøre eller porte, udvendige trapper

eller indvendige fælles trapper eller trapperum, og at udgifterne - bort-

set fra de udgifter der vedrører indvendige trapper, der tjener som ad-

gang for flere boliger - skal være udgifter til udvendige vedligeholdelses-

og istandsættelsesarbejder.

Der kan således ikke udbetales tilskud til vedligeholdelse og istandsættel-

se af installationer og anden modernisering, indvendig istandsættelse

som maling og tapetsering eller udgifter til reparation og vedligeholdelse

af stuklofter, paneler og lignende.

Denne afgrænsning tager sigte på at sikre, at tilskud ydes til arbejder,

der skal til for at sikre bygningen på tag og fag, og som er med til at

opretholde husets fremtoningspræg.

Det forudsættes, at de arbejder, der udføres, opretholder husets identitet

og karakter og den egnsbyggeskik, som huset f.eks. kan være et eksem-

pel på. Det forudsættes endvidere, at de materialer og den håndværker-

teknik, der anvendes, passer til husets konstruktioner og de traditionelle

materialer, der iøvrigt er anvendt på huset.

Uanset at de pågældende arbejder derfor måske ikke i sig selv kræver

byggetilladelse for at kunne gennemføres, forudsættes det derfor, at ar-

bejderne forud godkendes af kommunen jfr. nedenfor bemærkningerne

til §§ 11-13.

Miljøministeriets fredningsstyrelse har i forbindelse med »Betænkningen

om bevaringsværdige huse til beboelse« udgivet publikationen »Om

Byggeskik og Vedligeholdelse«, der beskriver - uden dog at være ud-

tømmende - rammerne for de vedligeholdelses- og istandsættelsesarbej-

der, der medvirker til at opretholde og sikre et bevaringsværdigt hus.
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Til § 7 - § 9 Ved bestemmelserne foreslås indført en ordning, hvorefter der ydes årli-

ge tilskud til vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder på bevarings-
værdige helårs- og sommerbeboelsesbygninger.

Bestemmelserne er udformet i overensstemmelse med principperne i be-

tænkning om bevaringsværdige huse til beboelse.

I lovforslaget indgår de årlige tilskud som en lovbunden udgift. Det nød-

vendige beløb forudsættes justeret på de årlige tillægsbevillingslove.

Herved undgås kødannelse, og de enkelte ejere af bevaringsværdige hu-

se til helårs- og sommerbeboelse og de håndværkere, der skal medvirke

ved løsningen af de bygningsmæssige opgaver, kan tilrettelægge deres

arbejde med henblik herpå.

I lighed med energitilskudsordningerne er det årlige tilskudsbeløb mak-

simeret. For udlejningsejendomme med mere end 3 lejligheder er maxi-

mumbeløbet foreslået fastsat til indtil 1.000,- kr. pr. lejlighed, således at

større bevaringsværdige udlejningsejendomme beløbsmæssigt ikke stilles

ringere end øvrige bevaringsværdige huse til beboelse.

De tilskudsberettigede udgifter er udgifter til materialer, udgifter til ar-

bejdsløn i forbindelse med arbejdernes udførelse, udgifter til sagkyndig

rådgivning om husets istandsættelse og vedligeholdelse og herunder ho-

norar til arkitektbistand.

For at fremme beskæftigelsen forudsættes det, at udgifterne dokumente-

res med regninger fra momsregistrerede virksomheder.

Forslaget muliggør ved sin udformning, at udgiftsbeløbene kun behøver

at vedrøre materialer. Bestemmelsen tilgodeser herved den tradition,

der er hos landbruget for selv at udføre en lang række vedligeholdelses-

og istandsættelsesarbejder på ejendommen.

Forslaget omfatter alene de bygninger, der anvendes til helårs- eller

sommerbeboelse. Bestemmelsen i § 9 præciserer dette, idet det kun er

udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af den del af en bygning,

som indeholder beboelse, der kan medgå ved beregningen af tilskud.

Til § 10 Efter bestemmelsen i § 10 vil en ejer, der på et enkelt år har udført

vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejder for mere end det maksi-

male tilskudsberettigede beløb, kunne overføre det overskydende ud-

giftsbeløb til følgende år. Princippet svarer til de fradragsmuligheder,

som ejere af bygningsfredede ejendomme har, og er begrundet i, at ejer-

ne skal have incitament til at udføre nødvendige vedligeholdelsesarbej-
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der, selv om udgifterne hertil overstiger det tilskudsberettigede maksi-

mumbeløb, som kan udbetales det pågældende kalenderår.

Til § 11 - § 13 Ved bestemmelsen i forslagets § 12, hvorefter tilskud ydes til enten eje-

ren eller den, vedligeholdelsen påhviler, sikres, at tilskud ydes til den,

der rent faktisk afholder udgifterne til den vedligeholdelse og istandsæt-

telse, som er opregnet i forslagets § 5 og § 6.

Efter forslaget får ejerforeninger eller andelsboligforeninger også mulig-

hed for at modtage tilskud i lighed med øvrige ejere, uanset at ejere af

denne type af boliger i andre sammenhænge ikke har samme retsstilling

som ejere af én- eller flerfamiliehuse.

Ved udformningen af denne bestemmelse er der således lagt vægt på, at

der for alle bevaringsværdige beboelseshuse sikres samme muligheder for

økonomiske tilskud ud fra den betragtning, at vedligeholdelsesproblemer-

ne er knyttet til bygningen og ikke til ejerformen.

Efter forslaget er det en betingelse for at modtage tilskud, at kommunal-

bestyrelsen har godkendt arbejderne, før disse påbegyndes. Den forud-

gående godkendelse skal sikre, at de arbejder, hvortil der modtages til-

skud efter denne lov, er med til at opretholde eller måske endog forbedre

bygningens bevaringsværdi. Samtidig skal godkendelsen sikre, at arbej-

derne vedrører en eller flere af de bygningsdele, der er opregnet i forsla-

gets § 6.

Udbetaling af tilskud foreslås herefter at finde sted på grundlag af frem-
læggelse af kvitterede regningsbilag for de afholdte udgifter. Forslaget
indebærer ingen pligt for kommunerne til at besigtige de udførte arbej-
der, før tilskudsbeløbet udbetales. Ved forslaget overlades det til de en-
kelte kommuner at vurdere, hvorvidt en besigtigelse skønnes påkrævet.

Til § 14 Efter forslaget skal en ejer eller den, der har vedligeholdelsen af en fast

ejendom og dermed har afholdt udgifterne hertil, ikke beskattes af de til-

skud, der årligt modtages i henhold til nærværende forslags bestemmel-

se. Bestemmelsen svarer til, hvad der bl.a. er gældende for energitil-

skud, jfr. lov nr. 459 af 5. november 1980 om statstilskud til energibe-

sparende foranstaltninger i beboelsesbygninger og lov nr. 59 af 18. fe-

bruar 1981 om tilskud til dræning og vanding.

Endvidere er tilskud til bygningsarbejder på fredede bygninger ydet i

henhold til bygningsfredningsloven samt andre offentlige tilskud og i et

vist omfang også private tilskud til fredede bygninger ligeledes ind-

komstskattefri, jfr. ligningslovens § 7E.
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Forslaget indeholder samtidig i stk. 2 og stk. 3 bestemmelser, der skal

sikre, at ejere af udlejningsejendomme ikke samtidig har fradragsret el-

ler anvender afskrivningsmulighederne for den del af udgiften, der er

dækket ved tilskud.

Bestemmelserne sikrer endvidere, at ikke kun udlejere, men også lejere,

har nytte af tilskudsmulighederne, idet det foreslås, at udgifter, der dæk-

kes ved tilskud, ikke kan indgå ved beregningen af lejestigninger, og at

der heller ikke kan anvendes midler fra vedligeholdelseskontoen til den

del af udgifterne, der dækkes ved tilskud.

Til § 15 Bestemmelsen indebærer, at kommunens afgørelse, bortset fra den afgø-

relse kommunalbestyrelsen træffer i medfør af forslagets kapitel 2, ikke

kan indbringes for en højere administrativ myndighed. Denne ordning

svarer bl.a. til ordningen vedrørende kommunalbestyrelsens afgørelser

i lov om begrænsning af energiforbruget i bygninger (lovbekendtgørelse

nr. 336 af 30. juni 1982).

Til § 16 Ved bestemmelsen åbnes mulighed for, at den, der afgiver urigtige op-

lysninger i forbindelse med ansøgning om tilskud, kan idømmes en bøde

herfor. Denne sanktionsbestemmelse svarer til bestemmelsen i de hidti-

dige energitilskudsordninger, jfr. § 16 i lovbekendtgørelse nr. 336 af 30.

juni 1982 om begrænsning af energiforbruget i bygninger.

Til §17 Efter forslaget yder miljøministeren vejledning til kommunerne. Denne

bistand til kommunerne er dels rådgivning og vejledning i forbindelse

med vurdering og afgrænsning af, hvornår en bygning kan anses for be-

varingsværdig, dels rådgivning og vejledning vedrørende karakteren af

de vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejder der er med til at opret-

holde bevaringsværdierne og herunder eventuelt også genskabe disse.

Vejledning i kommuneplanlægning nr. 4, udsendt af miljøministeriet,

planstyrelsen (1979) omhandler udarbejdelse af bevarende lokalplaner.

I lighed med det, der gælder i bygningsfredningsloven, forudsættes det,

at de enkelte kommuner kan indhente bistand hos fredningsstyrelsen til

udarbejdelse af forslag til bevaringsbestemmelser for bevaringsværdig

bebyggelse som led i gennemførelsen af bevarende lokalplaner.

Bestemmelsen åbner endvidere mulighed for, at ministeren ved be-

kendtgørelse kan give bindende retningslinier for afgrænsningen af den

bevaringsværdige bebyggelse til uddybning af de rammer for afgræns-

ningen, der er indeholdt i forslagets § 2 og 3.
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Efter forslagets stk. 2 kan miljøministeren indenfor et beløb, der fastsæt-

tes på de årlige finanslove, yde tilskud til oplysning, rådgivning og plan-

lægning til fremme af de i medfør af denne lov nævnte foranstaltninger.

Lokalt vil det ofte være bevaringsforeninger, der forvalter og restaurerer

bevaringsværdig bebyggelse. Disse vil naturligvis i samme omfang som

øvrige ejere være støtteberettigede i henhold til lovforslaget.

I forbindelse med gennemførelsen af loven forudsættes der igangsat et

intensiveret arbejde til supplering af de to publikationer »Den bevarings-

værdige bolig - på land og i by« og »Om Byggeskik og Vedligeholdelse«,

som fredningsstyrelsen har udgivet i forbindelse med betænkningen om

bevaringsværdige huse til beboelse. Dette arbejde forventes gennemført

1 tæt samarbejde med kommunerne, lokale bevaringsforeninger og

Håndværksrådet og dettes medlemmer, således at der lokalt og hos de

håndværkere, der skal gennemføre istandsættelsesarbejderne, skabes

forudsætninger for et øget kendskab til egnsbyggeskikke og traditionelle

vedligeholdelsesmetoder.

Det vil endvidere ofte være hensigtsmæssigt, at den informationsvirk-

somhed der skal knyttes til lovforslaget, kanaliseres lokalt, bl.a. gennem

én eller flere af de eksisterende bevaringsforeninger. Denne bestemmelse

giver bl.a. mulighed for at støtte sådanne initiativer.

Til § 18 Efter forslaget bemyndiges miljøministeren til at lade fredningsstyrelsen

udøve de beføjelser, der er tillagt miljøministeren. Det er tanken, at det-

te skal ske, og at fredningsstyrelsens afgørelser bliver gjort endelige.

Bestemmelsen i forslagets § 18, stk. 1 og 2 er i overensstemmelse med

tilsvarende regler i bygningsfredningsloven og naturfredningsloven, jfr.

bygningsfredningslovens § 24 og naturfredningslovens § 65a, stk. 1 og
2 og § 65b.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at fredningsstyrelsens administrati-

on sker under ministerens ansvar. Ministeren kan derfor også overtage

afgørelsen af en sag, ligesom ministeren kan instruere fredningsstyrelsen

om, hvordan en sag skal behandles.

Til §19 Efter forslaget gælder loven ikke for Færøerne og Grønland.

Til § 20 Efter forslaget træder loven i kraft ved bekendtgørelse i lovtidende.

For at sikre, at vedligeholdelses- og istandsættelsesarbejderne også vil

blive påbegyndt i perioden frem til lovforslagets ikrafttrædelse, er det
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foreslået, at arbejder, der igangsættes efter lovforslagets fremsættelse og
til lovens ikrafttræden, også er tilskudsberettigede, såfremt kommunal-
bestyrelsen finder, at de udførte arbejder har været med til at opretholde
husenes bevaringsværdier.

128



Appendix 1

Redegørelse for bestemmelser om bygnings-
bevaring

Bevaringsplanlægning som selvstændigt emne indtager en beskeden

plads i den overordnede fysiske byplanlægning. Bevaring af den ældre

bebyggelse og de kultur- og miljøværdier, der knytter sig hertil, er kun

en af flere interesser, der skal afvejes som led i region- og kommuneplan-

lægningen. Det gælder således også ved den tiltagende byomdannelse

ved sanering og byfornyelse, der er en følge af omstilling fra byvækst til

en forøget udnyttelse af de eksisterende ressourcer i den bestående byg-

ningsmasse.

I miljøministerens landsplanredegørelse - senest i redegørelsen fra 1982

- fremhævedes imidlertid, at der i forbindelse med byfornyelsen må læg-

ges vægt på at bevare de historiske og kulturelle værdier.

Planlægningslovgivning Hensynet til at bevare et områdes særlige miljømæssige karakter som led

Byplanloven i byplanlægningen var fremme allerede i byplanloven fra 1938 (§ 3, stk.

2, nr. 8 og 9).

Herefter kunne der fastsættes bestemmelser i en byplanvedtægt om be-

byggelsens ydre udformning og om bevaring af et område i overens-

stemmelse med dets hidtidige karakter i henseende til bebyggelse og be-

plantning.

Ved en tilføjelse til loven i 1962 blev der endvidere (i § 2, stk. 3) givet

kommunalbestyrelsen mulighed for med hjemmel i en byplanvedtægt at

nægte tilladelse til at nedrive eller forandre bebyggelse i et område, hvor

hensynet til værdifulde gadebilleder eller gamle bydeles særlige karakter

taler for at bevare.

Samtidig blev der åbnet mulighed for, at en ejer kunne rejse krav om,

at kommunen skulle overtage ejendommen (§ 14a) helt eller delvis.

Med hjemmel i disse bestemmelser - og byplanlovens almindelige be-

byggelsesregulerende bestemmelser (§ 2, stk. 2) - blev der i en række

byplanvedtægter givet mere eller mindre detaljerede retningslinier for
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bygningens ydre, f.eks. om højder, tagformer, facadeudformning og far-

ver og om indpasning af ny bebyggelse i et eksisterende miljø.

Planlovsreformen Ved kommuneplanlovens ikrafttræden i 1977 ophævedes byplanloven.

Samtidig bortfaldt ved den ny byggelov den hidtidige adgang til at gen-

nemføre bevaring med hjemmel i byggelovens § 43, stk. 1c.

Efter gennemførelsen af planlovsreformen er lokalplaner den eneste

plantype i den kommunale planlægning, hvorefter man retligt kan sikre

bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Tidligere godkendte byplan-

vedtægter og tinglyste bevaringsbestemmelser i henhold til byggeloven

er dog fortsat gyldige. Men de kan ændres eller ophæves ved en

lokalplan.

Regionplanlægning Regionplanlovene har ingen bestemmelser om sikring af bevaringsvær-

dig bebyggelse. Men det forudsættes, at amtskommunen og kommunen

i region- og kommuneplanlægningen tager hensyn til de by- og byg-

ningsbevarende interesser.

I forbindelse med vedtagelsen af lovgivningen om byfornyelse og bolig-

forbedring blev lands- og regionplanlovene ændret, således at regionpla-

nerne nu også skal indeholde retningslinier for byfornyelsen i de eksiste-

rende bysamfund. Der vil dog gå nogle år, før amtsrådene - på bag-

grund af kommuneplanlægning - kan fastlægge overordnede retningsli-

nier for den støttede byfornyelse.

Kommuneplanloven - Ifølge kommuneplanloven skal bevaringshensyn indgå som en del af

kommuneplanlægning kommuneplanlægningen, idet derefter § 3, stk. 3, nr. 7, i kommunepla-
nen også skal fastsættes rammer for lokalplanlægning med henblik på at

bevare bebyggelser eller bymiljøer.

Kommuneplanlovens bestemmelser om gennemførelse af lokalplaner

med bevaringssigte er en videreførelse af bestemmelserne i byplanloven

og svarer stort set til disse.

Lokalplanlægning Efter kommuneplanlovens § 18, stk. 1, nr. 7, kan der i en lokalplan træf-

fes bestemmelse om regulering af bebyggelsens ydre udformning med

hensyn til bl.a. omfang, materialer og farver. Bestemmelsen tager sigte

på opførelse af ny bebyggelse og om- og tilbygning til eksisterende be-

byggelse.

Ligesom ved bevaringsplanlægning efter byplanloven må bestemmelsen

ses i sammenhæng med de øvrige bestemmelser i § 18, stk. 1, om regule-

ring af bebyggelsen.
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Der kan også efter kommuneplanloven (§ 18, stk. 1, nr. 14) fastsættes
bestemmelser i en lokalplan om, at bebyggelse kun må nedrives eller for-
andres med kommunalbestyrelsens tilladelse. Kommunalbestyrelsens
afgørelse efter kommuneplanloven er ikke som i den tidligere byplanlov
betinget af, at ønsket om at bevare er begrundet i hensynet til et værdi-
fuldt gadebillede eller miljø.

Kommunalbestyrelsen kan derfor også nægte tilladelse til at nedrive el-
ler forandre en bygning, som i sig selv skønnes bevaringsværdig, uanset
om bygningen udgør en del af en bevaringsværdig helhed eller ej.

Hvis en kommunalbestyrelse med hjemmel i en byplanvedtægt eller lo-
kalplan ud fra bevaringshensyn nægter tilladelse til at nedrive en ejen-
dom, kan ejeren dog under visse forudsætninger forlange ejendommen
overtaget af kommunen mod erstatning, § 33, stk. 1.

Kommunen har iflg. § 33, stk. 2, dog kun pligt til at overtage ejendom-
men, hvis der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkast-
ningsgrad i forhold til andre ejendomme med en tilsvarende beliggenhed
og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.

Spørgsmål om berettigelsen af et overtagelseskrav og om erstatningens
størrelse afgøres af en taksationskommission i henhold til kommune-
planlovens § 35, stk. 1.

Bestemmelser i en byplanvedtægt eller lokalplan om, at nedrivning eller
forandring af bebyggelse kræver kommunalbestyrelsens tilladelse, vil
kunne være suppleret med en opregning eller eksemplifikation af de for-
anstaltninger, som kommunalbestyrelsen navnlig ønsker indseende
med. Det vil typisk være facadeudformning med udskiftning af døre og
vinduer eller farver og materialer. Der kan også være henvist til, hvad
en foreliggende registrant oplyser om det enkelte hus, den stedlige
byggetradition m.v.

I en lokalplan kan endvidere fastsættes bestemmelser - herunder om for-
bud mod nedrivning - for ejendomme, der er beliggende i landzone,
f.eks. for at sikre bevaring af et landsbymiljø eller bygningerne til en
landbrugsejendom.

En lokalplan kan også være begrænset til kun at omfatte en enkelt ejen-
dom.

En bevaringsbestemmelse i en byplan eller lokalplan giver imidlertid ik-
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ke hjemmel for at pålægge ejeren en handlepligt med hensyn til vedlige-
holdelse af en ejendom.

Kommunalbestyrelsens Det er i henhold til kommuneplanloven kommunalbestyrelsen, der træf-

kompetence fer afgørelse i sager om nedrivning eller forandring af bebyggelse og be-

slutter, om et byggearbejde er i overensstemmelse med de i en byplan-

vedtægt eller lokalplan fastsatte retningslinier for bebyggelsens ydre ud-

formning.

Bestemmelserne herom kan være mere eller mindre detaljerede, men en

kommunalbestyrelse kan godt træffe beslutning om forbud mod nedriv-

ning m.v., selv om der ikke er fastsat retningslinier i byplanvedtægten

eller lokalplanen om bebyggelsens ydre udformning.

Kommunalbestyrelsens skønsmæssige beføjelser efter bevaringsbestem-

melserne forudsætter heller ikke i sig selv, at de pågældende arbejder

kræver byggetilladelse. D.v.s. at de også omfatter almindelige vedlige-

holdelsesarbejder.

Kommunalbestyrelsens afgørelse i sager om nedrivning og regulering af

bebyggelsens ydre udformning kan ifølge kommuneplanlovens § 18 kun

påklages, for så vidt der er tale om retslige spørgsmål i forbindelse med

afgørelsen.

Naturfredningsloven - Som led i sikringen af bevaringsværdig bebyggelse skal endvidere næv-
fredningsplanlægning nes bestemmelserne i naturfredningsloven om fredningsplanlægning.

Ved ændringen af naturfredningsloven i 1979 og ved samtidige ændrin-

ger af lands- og regionplanlovene blev der skabt hjemmel for gennemfø-

relse af en fredningsplanlægning.

Bestemmelserne herom findes i naturfredningslovens kapitel IV, § 35 og

§§ 36-39. Fredningsplanlægningen, der ligesom regionplanlægningen

forestås af amtsrådene, i hovedstadsområdet Hovedstadsrådet, har ka-

rakter af en sektorplanlægning inden for den sammenfattende fysiske

planlægning.

Afhængig af fredningsinteressernes karakter kan fredningsplanlægnin-

gen foregå på alle niveauer fra det overordnede til det lokale.

Med henblik på sikring af bygninger og miljøer forudsættes i fred-

ningsplanlægningen, at de kulturhistoriske og landskabelige interesser,

der knytter sig til bevaring af særlige landsbymiljøer, fiskerlejer m.v. el-
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ler til enkelte bygninger, der skønnes at være bevaringsværdige, be-

handles og belyses i hvert fald oversigtligt i de første fredningsplaner.

Byfornyehesloven Med gennemførelsen i 1982 af loven om byfornyelse og boligforbedring,

nu lovbekendtgørelse nr. 384 af 4. august 1983, er spørgsmålet om at

sikre bevaringsværdig bebyggelse inden for byfornyelsesområderne ble-

vet yderligere aktualiseret. Loven, der trådte i kraft den 1. januar 1983,

ophæver samtidig saneringsloven med virkning fra 31. december 1984.

Planlægning og gennemførelse af byfornyelses- og boligforbedringsar-

bejder hører under de enkelte kommunalbestyrelser. Tilsagn om stats-

støtte til finansiering heraf meddeles af boligministeriet inden for bevil-

lingerne på de årlige finanslove.

Byfornyelsesloven opererer ikke med betegnelsen »en ældre bevarings-

værdig ejendom eller bygning«, men det forudsættes, at kommunalbe-

styrelsen, inden der udarbejdes forslag til beslutning om iværksættelse

af byfornyelse inden for et område, skal offentliggøre en redegørelse,

der bl.a. indeholder en almindelig karakteristik af området og bebyggel-

sen med angivelse af de enkelte ejendommes byggemåde samt en be-

skrivelse af byfornyelses- og andre planlægningsmæssige problemer.

Det har under folketingets behandling af lovforslaget været et hovedsigte

med gennemførelsen af byfornyelsesloven, at man herved begrænsede

nedrivninger og totalsaneringer inden for byfornyelsesområderne.

Loven tager i lighed med saneringsloven sigte på beboelsesbygninger og

kun i mindre omfang i forbindelse hermed sigte på erhvervsinteresser.

I boligministeriets cirkulære af 11. maj 1983 om byfornyelsesbeslutnin-

gens indhold peges der i afsnittet om nedrivning eller bevaring på, at

der ud over en økonomisk vurdering af udgifterne til en genopretning

og modernisering af ejendommen også bør lægges vægt på, om en be-

byggelse isoleret betragtet har arkitektonisk værdi, eller som led i helhe-

den er bevaringsværdig. Det anføres, at det stadig vil være muligt og

hensigtsmæssigt at bevare en bebyggelse - og få støtte til byfornyelse i

medfør af byfornyelsesloven - selv om udgifterne til dens genopret-

ning/modernisering væsentligt overstiger den tærskelværdi, der er

nævnt. Det gælder f.eks., hvor det drejer sig om arkitektonisk værdiful-

de bygninger i randbebyggelser af hensyn til gadebilledet, miljøvenlige

erhvervsbygninger, baghuse, der vil være forbedrende for disponeringen

af gårdanlæg og friarealer.

Som led i tilvejebringelsen af plangrundlaget og grundlaget for en byfor-
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nyelsesbeslutning peges endvidere på, at kommunen ved de første fore-

løbige overvejelser i et samarbejde med fredningsstyrelsen kunne udar-

bejde en registrant over bevaringsværdige bygninger og gadebilleder in-

den for det område, hvori der ønskes udført byfornyelse.

Byfornyelsesloven åbner i § 93 også mulighed for at lade forsøgsprojek-

ter vedrørende forbedring af utidssvarende beboelsesejendomme vedrø-

re en enkelt ejendom.

Byfornyelsesloven åbner endvidere mulighed for at yde støtte til byfor-

nyelse og boligforbedring, der gennemføres i medfør af anden lovgiv-

ning.

Saneringsloven Saneringsloven fra 1969 (nu lovbekendtgørelse nr. 385 af 4. august

1983), som nu er suppleret af byfornyelsesloven og pr. 31. december

1984 ophæves, indførte begrebet bevarende sanering. Saneringsloven

forudsatte endvidere, at der blev gennemført en generel saneringsplan-

lægning i alle landets større byer.

For at opnå tilsagn om statsstøtte til finansieringen, forudsætter sane-

ringsloven boligministeriets godkendelse af de enkelte saneringsplaner

(lovens § 9, stk. 2). Denne godkendelse hviler bl.a. på forud indhentede

udtalelser fra den statslige bevaringsmyndighed om planlægningen for

og vurderingen af saneringsforanstaltningerne for den bevaringsværdige

bebyggelse. Samtidig åbnede saneringsloven mulighed for at stille kom-

munen økonomisk gunstigere i tilfælde af særlige bevaringsinteresser.

Bygningsfrednings loven Ved ændringen af bygningsfredningsloven i 1979 blev det understreget,

at formålet med bygningsfredningsloven ikke alene er en sikring gennem

fredning af den mest værdifulde bebyggelse, men at loven også har det

mere generelle formål at værne landets ældre bygninger af arkitektonisk,

kulturhistorisk eller miljømæssig værdi.

Der blev samtidig indsat bestemmelser, lovens §§ 20 og 21, hvis hoved-

sigte det er at sikre, at der tilvejebringes materiale, der både kan danne

grundlag for bygningsfredning, og som kan stå til rådighed for kommu-

nerne som et væsentligt grundlag for kommunernes administration af

kommuneplanloven, saneringsloven og nu også byfornyelses- og bolig-

forbedringsloven.

Fredningsstyrelsen har herigennem det lovmæssige grundlag for at være

kommunen behjælpelig med råd og vejledning og tilvejebringelse af ma-

teriale om bevaringsinteresserne i kommunen.
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På denne baggrund har fredningsstyrelsen i 1981 udsendt »Vejledning

i registrering af byer og bygninger«. Denne vejledning er blevet til i et

tæt samarbejde med kommunerne. Sigtet med vejledningen er bl.a. at

søge skabt et ensartet grundlag for den fremtidige registrering af byg-

ningsbestanden.

Den tidligere byggelov Hensynet til at bevare en bebyggelses ydre fremtræden ud fra miljømæs-

sige eller arkitektoniske hensyn lå også bag bestemmelsen i § 43, stk. 1

c, i den tidligere byggelov (lovbekendtgørelse nr. 361 af 17. juli 1972).

Efter denne bestemmelse kunne der i de kommunale bygningsvedtægter

optages en bestemmelse, hvorefter bebyggelsens ydre fremtræden kunne

forlanges bevaret, således at ændringer heri kun måtte udføres med byg-

ningsmyndighedens forudgående godkendelse.

Bygningsmyndighedens beslutning herom kunne tinglyses på ejendom-

men.

»§ 43-deklarationer« I en række provinsbyer, hvor der er tinglyst »§ 43-deklarationer« på byg-

ninger for at sikre værdifulde gamle bygningsmiljøer, gælder deklaratio-

nerne fortsat i det omfang, de ikke er afløst af en lokalplan for området.

Der henvises til oversigten i bilag 5.

Denne bestemmelse gav dog ikke - som efter byplanloven og kommu-

neplanloven - mulighed for at nægte tilladelse til at rive en bygning ned

ud fra bevaringshensyn.

Efter § 44, stk. 1, i den tidligere byggelov kunne der endvidere i byg-

ningsvedtægten træffes bestemmelse om, at bebyggelse til enhver tid

skulle holdes i forsvarlig, og under hensyn til bebyggelsens beliggenhed,

sømmelig stand. Udtrykket »sømmelig« refererede især til bygningens

ydre fremtræden. En kommunalbestyrelse kunne med hjemmel i denne

bestemmelse dog kun give påbud om afhjælpning af væsentlige mangler

ved en bebyggelses vedligeholdelse.

Den københavnske For Københavns kommune gjaldt indtil gennemførelsen af kommune-

byggelov planloven og den ændrede byggelov den københavnske byggelov (lov nr.

148 af 29 marts 1939), der i § 60, stk. 1-3 og § 61, stk. 1, gav mulighed

for en lignende regulering af bebyggelsen. Bestemmelserne gjaldt gene-

relt uden tinglysning på den enkelte ejendom.

Den dagældende bestemmelse i den københavnske byggelov havde føl-

gende ordlyd:
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..§ 60.

Ordensbestemmelser.

Stk. 1. Enhver grund tillige med dens bebyggelse, hegning, skiltning m.v. skal fremtræde
på en efter magistratens skøn sømmelig måde.

Stk. 2. Magistraten kan kræve, at en bebyggelses ydre får den arkitektoniske form og den
farve, som gade- og gårdbilledet kræver, for at der kan opnås en god helhedsvirkning.

Stk. 3. Hvor arkitektoniske hensyn kræver det, kan det forlanges, at en bebyggelses ydre
fremtræden bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes.«

»§ 61.

Vedligeholdelse.

Stk. 1. Enhver bebyggelse skal i alle dens dele og med alt tilbehør i eller uden for samme
til enhver tid holdes i forsvarlig og sømmelig stand.

Bygnings-, ordens- og vedligeholdelsesbestemmelserne i byggelovgiv-
ningen blev - samtidig med gennemførelsen af kommuneplanloven -
begrænset ved den nye byggelovs ikrafttræden pr. 1. februar 1977, jfr.
nu lovbekendtgørelse nr. 152 af 15. april 1982.

De pågældende bestemmelser gav kommunen et vist indseende med
vedligeholdelsestilstanden og en mulighed for at sikre, at en bygning be-
varede en sådan ydre udformning og fremtræden, at der i forbindelse
med den øvrige bebyggelse på stedet kunne opnås en god helhedsvirk-
ning.

Ved den nye byggelov blev bestemmelserne ens for hele landet. Der fin-
des herefter ikke i byggeloven hjemmel for kommunalbestyrelsen som
bygningsmyndighed til at sikre, at istandsættelses- og vedligeholdelses-
arbejder bevarer en bygnings karakter og udseende.

Er arbejderne af et sådant omfang og beskaffenhed, at gennemførelsen
forudsætter byggetilladelse, vil de kommunale myndigheder med hjem-
mel i kommuneplanlovens § 44, stk. 1, kunne gøre en tilladelse efter
byggeloven afhængig af, at bebyggelsen får en sådan ydre udformning,
at der i forbindelse med omgivelserne opnås en god helhedsvirkning.

Anvendelsen af denne bestemmelse er dog - på baggrund af lovens mo-
tiver - begrænset. Det er således ifølge planstyrelsens praksis blandt an-
det af afgørende betydning, at den eksisterende bebyggelse i området i
sammenhæng med omgivelserne i øvrigt på forhånd er karakteriseret
ved en særlig arkitektonisk (landskabsmæssig eller æstetisk) helhedsvirk-
ning. Der henvises til planstyrelsens cirkulæreskrivelse af 8. maj 1981

136



vedrørende anvendelsen af bestemmelsen i kommuneplanlovens § 44,
stk. 1.

De tidligere bestemmelser i byggelovgivningen om skiltning m.v. er
samtidig afløst af bestemmelsen i kommuneplanlovens § 44, stk. 2, der
giver kommunalbestyrelsen mulighed for at meddele forbud eller påbud
over for skiltning, lysinstallationer og lignende, som er til ulempe eller
virker skæmmende i forhold til omgivelserne.

For så vidt angår vedligeholdelsesbestemmelserne, er de nu erstattet af
§ 14, stk. 1, i byggeloven af 1975. Ifølge denne bestemmelse skal ejen-
dommen - udover den vedligeholdelse der er nødvendig af hensyn til at
afværge fare - tillige holdes i en under hensyn til beliggenheden sømme-
lig stand.
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Appendix 2

Redegørelse for de indhentede udtalelser fra
kommunerne
- kommuneundersøgelsen -

Et af hovedemnerne for udvalgets arbejde har været besvarelsen af

spørgsmålet, hvad der i denne sammenhæng kan betegnes som beva-

ringsværdig bebyggelse. Spørgsmålet har betydning for afgrænsningen

af de ejendomme, der skal omfattes af udvalgets overvejelser og konklu-

sioner.

Den 15. december 1982 rettede udvalget derfor henvendelse til kommu-

nerne for at få en oversigt over, i hvilket omfang der i de enkelte kom-

muner er gennemført eller foregår en registrering eller planlægning til

sikring af den bevaringsværdige bebyggelse.

Udvalget har bl.a. spurgt kommunerne om følgende:

»Til brug for udvalgets videre drøftelser skal udvalget anmode om fra de enkelte kommuner
at måtte modtage dels en fortegnelse over bevarende lokalplaner, som er vedtaget eller un-
der udarbejdelse, byplanvedtægter med bevaringsbestemmelser og tinglysninger på enkelte
ejendomme i medfør af den tidligere byggelovs § 43, dels en fortegnelse over de registrerin-
ger og andre relevante optegnelser vedrørende bevaringsværdig bebyggelse i byer, i lands-
byer og i det åbne land, der i øvrigt måtte foreligge i kommunen.«

Udvalgets brev af Udvalgets henvendelse til kommunerne er gengivet i sin helhed som bi-

15. december 1983 lag 3.

Alle 275 kommuner har svaret på udvalgets henvendelse.

På grundlag heraf er der i bilag 5 givet en samlet oversigt over byplan-

vedtægter og lokalplaner, herunder landzonelokalplaner med bevarings-

bestemmelser, udarbejdede registranter, bevaringsplaner m.v. samt

tinglyste bevaringsbestemmelser i medfør af den tidligere byggelovs

§ 43, stk. 1c.

Besvarelsernes karakter Kommunernes besvarelser har haft meget forskellig karakter og viser,

at der er en stor spredning i arbejdet med registrering og sikring af den

bevaringsværdige bebyggelse.
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106 kommuner har 106 kommuner har gennemført byplanvedtægter, lokalplaner med beva-

gennemført lokalplaner ringsbestemmelser eller bevaringsdeklarationer i medfør af den tidligere

og lignende byggelovs § 43. Af disse har 63 kommuner endvidere en bevaringsplan,

registreringer eller andet materiale om bevaringsværdig bebyggelse.

Herudover foreligger der registreringsmateriale i 30 kommuner, som ik-

ke har bevarende byplanvedtægter eller lokalplaner.

Der foreligger således registreringer og analysemateriale i ialt 93 kom-
muner.

Uanset at det kan være behæftet med usikkerhed på grund af en vis

overlapning, er planlægningsbestemmelserne i den skematiske oversigt

opdelt i to kategorier.

Den ene kategori omfatter byplanvedtægter og lokalplaner, hvis bestem-

melser giver mulighed for henholdsvis at forbyde nedrivning og foran-

dringer (kolonne 2). Den anden kategori omfatter de byplanvedtægter

og lokalplaner, som giver retningslinier for og regulerer den ydre ud-

formning af ny bebyggelse og om- og tilbygning af eksisterende bebyg-

gelse (kolonne 3).

Tinglyste deklarationer i medfør af den tidligere byggelovs § 43 er regi-

streret under kolonne 5.

Der er byplanvedtægter og lokalplaner, der både kan indeholde bestem-

melser om forbud mod nedrivning og retningslinier til regulering af be-

byggelsens ydre udformning. I en række tilfælde er der også gennemført

byplanvedtægter eller lokalplaner for ejendomme, hvor der foreligger en

tinglyst bevaringsdeklaration.

Samlet skønnes ca. 21.000 ejendomme at være omfattet af en eller flere
af de nævnte bevaringsbestemmelser.

50% har intet 139 kommuner, eller godt 50% oplyser, at de ikke har bevarende lokal -

materiale planer eller lignende eller har materiale vedrørende bevaringsværdig be-

byggelse i kommunen, men af disse har man i 28 af kommunerne mate-

riale under udarbejdelse.

Interesse hos Flere af de kommuner, der intet materiale har, giver imidlertid udtryk

kommunerne for interesse for emnet.

Enkelte kommuner oplyser, at man i anledning af udvalgets henvendel-

se har taget initiativer til at få foretaget en vurdering af, hvilke bygnin-

ger der vil kunne anses for bevaringsværdige.

140



Nogle kommuner peger også på, at spørgsmålet om bevaringsværdige

miljøer og bevaringsværdige bebyggelser er forudsat at skulle tages op

i forbindelse med kommuneplanarbejdet.

Bortset fra de områder og miljøer, der er sikret gennem en bevarende

lokalplan eller en byplanvedtægt, er registreringerne af den bevarings-

værdige bebyggelse imidlertid meget forskellige. De kan strække sig fra

oplysninger og vurderinger af enkelte konkrete bygninger, som er al-

mindeligt kendt i kommunen, over en analyse af bygninger inden for

enkelte landsbymiljøer til en analyse af sammenhængende områder i de

større byers ældre bykerner.

Ingen kommune har et materiale, der giver et detaljeret kendskab til

bygningsbestanden i kommunen som helhed, og i de kommuner, hvor

man har udført omfattende registrantvirksomhed, har man i første ræk-

ke koncentreret sig om de ældre bykerner.

Voksende interesse Udtalelserne giver imidlertid indtryk af, at der er en voksende interesse

i kommunerne for at få belyst og analyseret bygningsmassen i ikke blot

de gamle bykerner, men også i landsbyerne og i det åbne land, bl.a. for

at sikre, at den bevaringsværdige bebyggelse, der er tilbage i de enkelte

kommuner, ikke nedbrydes og ødelægges.

Udtalelserne viser endvidere, at man i stadig højere grad lægger vægt

på, at de ældre bygninger ikke kun er af betydning som bevaringsværdi-

ge enkeltbygninger, men måske i højere grad som en uundværlig del af

den helhed, der udgør f.eks. et bevaringsværdigt landsbymiljø eller et

sammenhængende gadebillede i købstæderne eller stationsbyerne.

Det materiale, der foreligger i dag, kan groft opdeles i følgende 4 hoved-
grupper:

Registranter Registranter, d.v.s. fortegnelser over bygningsbestanden inden for et

nærmere afgrænset område, hvor de værdifulde bygninger er beskrevet

med angivelse af opførelsesår, arkitekt, karakteristiske arkitektoniske

træk, historiske oplysninger o.s.v.

For de senest udgivne registranter suppleres dette materiale med gode

råd om den fremtidige istandsættelse og vedligeholdelse af de huse, der

er omfattet af registranten.

Nationalmuseets publikationer vedrørende »Historiske huse« og regi-

stranter udarbejdet af kommunerne og fredningsstyrelsen i et samarbej-

de hører hjemme i denne gruppe.
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Bevaringsplaner De såkaldte bevaringsplaner er hovedsagelig udarbejdet i 1960'erne af

bl.a. Nationalmuseet, Det særlige Bygningssyns sekretariat (nu fred-
ningsstyrelsen) og af enkelte kommuner.

Planerne indeholder både en fortegnelse over den bevaringsværdige be-

byggelse inden for det område, planen omfatter, og en omtale af, hvad

der på kortere og længere sigt bør gøres for at opretholde og beskytte

bebyggelsen og herunder eventuelt også en beskrivelse af, hvorledes dis-

se initiativer vil kunne forenes med en fremtidig udvikling i byen.

Bevaringsplanerne indeholder imidlertid ikke en nærmere beskrivelse af

huset i historisk sammenhæng.

Private registreringer En række fortegnelser og analyser er udført på privat initiativ og kan

f.eks. alene væreregistreringer af en enkelt type gårde på en bestemt

egn. Sådanne registreringer findes udført af bl.a. Selskabet eller Fonden

for Bygnings- og Landskabskultur, af lokale bevaringsforeninger og af

arkitektstuderende som led i afgangsopgaver m.v.

Landsbyregistreringer En fjerde og forholdsvis ny gruppe af registreringer er de registreringer

- en slags totalregistreringer - som i de sidste par år er gennemført af

enkelte kommuner for at få belyst og analyseret de registrerede landsby-

ers situation. Formålet med disse registreringer har primært været at få

belyst offentlig og privat servicevirksomhed i de enkelte landsbyer, og

registreringen af de kulturhistoriske værdier og bygningsbevaringsinter-

esserne er kun en del af den pågældende registrerings formål.

Uanset at den hidtidige registrering af den bevaringsværdige bebyggelse

og gennemførelsen af by- og lokalplaner ikke kan anvendes som det ene-

ste grundlag for udvalgets anbefalinger, må konklusionen af gennem-

gangen dog være, at det materiale, der foreligger, er af stor betydning

og kan medvirke til, at der er den interesse for en sikring af den beva-

ringsværdige bebyggelse, som udtalelserne viser.

Gennemgang af kom- I det følgende er foretaget en amtsvis gennemgang af den hidtidige lo-

munernes udtalelser kaiplanlægning og af oplysningerne om registrerings- og analysemate-

rialet. Enkelte af kommunernes registreringsmateriale er fremhævet for

at vise bredden og forskelligheden i materialets karakter.

Københavns amt 12 ud af amtets 18 kommuner har gennemført byplaner med bevarings-

bestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-tinglysninger. Af disse

kommuner har 4 kommuner endvidere registreringer eller bevaringspla-

ner. Herudover foreligger der registreringsmateriale i 3 af de øvrige

kommuner. Af de 7 kommuner, der har et vist registreringsmateriale,
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er det - bortset fra Dragør kommune - mindre områder af en større by-

sammenhæng, der er gennemgået og registreret.

Frederiksborg amt I Frederiksborg amt har 12 ud af amtets 19 kommuner gennemført by-

planer med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller har

§ 43-tinglysninger. Af disse kommuner har 8 endvidere registreringer el-

ler bevaringsplaner. Herudover har 1 kommune registreringsmateriale.

For de i alt 9 kommuner, der har registreringsmateriale, er intensiteten

i registreringerne meget varierende. Helsingør kommune har et meget

omfattende materiale baseret på mange års bevidst arbejde med beva-

ringsplanlægning i kommunen. I dette amt vedrører de seneste og fleste

registreringer og analyser hovedsagelig landsbymiljøerne.

Roskilde amt I Roskilde amt har 10 ud af amtets 11 kommuner gennemført byplaner

med bevaringsbestemmelser eller bevarende lokalplaner. Af disse har 6

endvidere registreringer eller bevaringsplaner. I Køge foreligger en om-

fattende registrering i den gamle bykerne i Køge by, medens det også

i Roskilde amt herudover hovedsagelig er registreringer i enkelte lands-

byer, der præger det samlede registreringsbillede.

Vestsjællands amt I Vestsjællands amt har 9 ud af amtets 23 kommuner gennemført bypla-

ner med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-

tinglysninger. Af disse kommuner har 1 endvidere registreringer eller

bevaringsplaner. Herudover har 2 kommuner registreringsmateriale.

Senest har således Kalundborg kommune gennemført en omfattende

registrering og analyse af Kalundborg bymidte, og i Sorø er der ligele-

des sket en registrering af den gamle bymidte.

For de øvrige kommuner er det et meget forskelligartet materiale, der

foreligger. Det er hovedsageligt vurderinger eller overvejelser om re-

gistrering af mindre delområder som led i den hidtidige saneringsplan-

lægning eller som optakt til kommuneplanlægningen.

Storstrøms amt I Storstrøms amt har 9 ud af amtets 24 kommuner gennemført bypla-

ner med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-

tinglysninger. Af disse har 6 kommuner endvidere registreringer eller

bevaringsplaner. Herudover har 3 kommuner et registreringsmateria-

le. For de i alt 9 kommuner, der har registreringsmateriale, har 3 kom-

muner inden for de seneste år med bistand fra fredningsstyrelsen gen-

nemført registreringer af afgrænsede områder udvalgt på grundlag af

en vurdering af, hvor der i kommunen måtte skønnes at være den stør-

ste koncentration af bevaringsinteresser. Dette gælder således for Ny-

sted, Møn og Præstø kommuner.
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Bornholms amt På Bornholm har ingen af amtets 5 kommuner byplaner med beva-

ringsbestemmelser eller bevarende lokalplaner. Men 3 af øens kommu-

ner har registreringer. For Rønne kommune er det en såkaldt beva-

ringsplan, der foreligger. For Allinge-Gudhjem og Neksø kommuner

foreligger detaljerede registreringer af særskilt værdifulde lokaliteter

udført for kommunerne af Nationalmuseet.

Fyns amt I Fyns amt har 12 ud af amtskommunens 32 kommuner gennemført

byplaner med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-

tinglysninger. 9 af disse kommuner har endvidere registreringer eller

bevaringsplaner. Herudover har 2 kommuner, Rudkøbing og Ærøskø-

bing, registreringer. Også i dette amt er det foreliggende materiale af

meget forskellig karakter. Således har f.eks. Svendborg og Fåborg

kommuner en omfattende registrering af Svendborg og Fåborg byers

bymidte, og Odense kommune har både registreringer fra den gamle

bykerne og detaljerede registranter for efterhånden de fleste af kommu-

nens landsbyer.

Sønderjyllands amt I Sønderjyllands amt har 9 af amtets 23 kommuner gennemført by-

planvedtægter med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller

§ 43-tinglysninger. Af disse kommuner har 8 endvidere registreringer

eller bevaringsplaner. Herudover har 4 kommuner registreringer af

bevaringsværdig bebyggelse. Der er således 12 af amtets kommuner,

der i dag har et vist registreringsmateriale. Der foreligger registranter

over bevaringsværdige bygninger i de ældre bydele som Haderslev,

Tønder og Aabenraa og f.eks. en specialregistrering af alsiske bønder-

gårde i Nordborg kommune på Als.

Ribe amt I Ribe amt har 5 af amtets 14 kommuner gennemført byplanvedtægter

med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-ting-

lysninger. Alle disse kommuner har endvidere registreringer. Herud-

over har yderligere 2 kommuner i amtet registreringsmateriale. I lig-

hed med materialet i de øvrige amtskommuner er registreringerne me-

get forskelligartede. Ribe, hvis tradition for bevaring af bevaringsvær-

dige bygninger går helt tilbage til før århundredeskiftet, har den ældste

bevaringsplan, mens de seneste gennemførte bykerneregistranter i det-

te amt foreligger for to så forskelligartede bebyggelser som Esbjerg by-

midte og Sønderho på Fanø.

Vejle amt Af Vejle amts 16 kommuner har 3 kommuner gennemført byplanved-

tægter med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-

tinglysninger. Men hidtil er der kun i Fredericia gennemført en regi-

strering i form af et kort over bevaringsværdige og fredede huse i Fre-
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dericia by. Imidlertid er man i både Fredericia og i Vejle kommuner

i færd med registreringer af de to byers gamle bykerner.

Ringkøbing amt I Ringkøbing amt har 2 af amtets 18 kommuner gennemført bevaren-

de lokalplaner. Begge disse kommuner har endvidere registreringer.

Herudover er der gennemført visse analyser og registreringer i 3 af am-

tets øvrige kommuner. Blandt disse kan nævnes registrering af 118 går-

de i Ulfborg - Vemb kommune i perioden 1970-75.

Århus amt I Århus amt, der omfatter 26 kommuner, har 6 kommuner gennemført

byplanvedtægter med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner el-

ler § 43-tinglysninger. I disse kommuner er der endvidere gennemført

registreringer i 3. Herudover findes registreringer eller bevaringsplaner

i 4 af amtets øvrige kommuner. F.eks. har Aarhus, Silkeborg, Mariager

og Grenå registeringer af husene i de pågældende byers bymidte, og for

Ebeltoft by findes en såkaldt bevaringsplan, udarbejdet af Nationalmu-

seet i 1973.

Viborg amt I Viborg amt har 3 af amtets kommuner gennemført byplanvedtægter

med bevaringsbestemmelser, bevarende lokalplaner eller § 43-tinglys-

ninger. Af disse har 2 endvidere også gennemført registreringer. Herud-

over har 3 kommuner et vist registreringsmateriale.

I Fjends og Viborg kommuner har man således gennemført en registre-

ring og analyse af kommunens landsbyer. Arbejdet er ikke primært en

registrering af bygningsbevaringsinteresserne, men en status over, hvad

landsbyerne rummer af bl.a. servicefunktioner og miljømæssige kvalite-

ter generelt.

Nordjyllands amt I Nordjyllands amt, der omfatter 27 kommuner, har 13 af amtets kom-

muner gennemført byplanvedtægter med bevaringsbestemmelser, beva-

rende lokalplaner eller § 43-tinglysninger. Af disse har 7 kommuner

endvidere gennemført registreringer.

Bl.a. gennemførte Hjørring kommune en registrering i 1977, der også

omfattede bebyggelse i det åbne land. Aalborg kommune har en byker-

neregistrant og en registrering af de omliggende landsbyer og er nu gået

i gang med en registrering af kulturelt værdifulde bygninger i det åbne

land. Senest har Skagen kommune i 1981 i samarbejde med frednings-

styrelsen gennemført en registrering afknap 1.000 huse i GI. Skagen.

Herudover findes der ingen registreringer i de øvrige kommuner.
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Registrering i Inden for de sidste 2 år er der i amtskommunalt regi gennemført eller

amtskommunalt regi under udførelse enkelte registreringer af de kulturhistoriske interesser og

af bevaringsværdig bebyggelse bl.a. i landsbyerne. Dette analysemateri-

ale indgår som del af grundlaget for den fredningsplanlægning, som

amtskommunerne skal gennemføre i medfør af naturfredningslovens be-

stemmelser.

Materialet fra amtskommunerne er i lighed med kommunernes registre-

ringer og analyser meget forskelligt, og detaljeringsgraden varierende.

I den skematiske oversigt over materiale i kommunerne er det materiale,

der er udarbejdet af amtskommunerne, tilføjet efter kommuneoversig-

ten.

Som bilag foreligger endvidere en særskilt oversigt over kirkeomgivelses-

registreringer.

Tabel Appendix 2.1. viser lokalplan- og registreringsintensiteten inden

for de enkelte amter.

Særlige synspunkter Flere kommuner har i deres udtalelser peget på forhold og fremkommet

fra kommunernes med bemærkninger, som ikke har kunnet medtages i den ovenfor gen-

udtalelser givne redegørelse og skematiske oversigt.

Ved gennemgangen af udtalelserne har udvalget imidlertid fundet, at

disse bemærkninger om særlige forhold også bør medtages i betænknin-

gen, da samtlige disse synspunkter er indgået i udvalgets overvejelser.

På de følgende sider gengives i alfabetisk rækkefølge disse kommuners

bemærkninger til udvalget. Synspunkter, der vedrører udpegningen og

kategoriseringen af den bevaringsværdige bebyggelse, er medtaget i ka-

pitel 3 om bygningsbestanden eller under afsnittet om afgrænsningen af

den bevaringsværdige bebyggelse, og kommunernes henvisninger til de

i visse byer eksisterende bevaringsfonde er refereret i kapitel 9 om fon-

de m.v.

Allerød kommune Allerød kommune peger på, at kommunen i den vedtagne kommune-

plan for Allerød kommune har bevarende rammebestemmelser for en

række ældre bebyggelsesmiljøer i kommunen. Disse er Børstingerød

landsby, Vassingerød landsby, Høvelte landsby, Bastrup-Nymølle-Kro-

genlund og Hestetang og bebyggelsen omkring det gamle gadekær i Lil-

lerød, Blovstrød og Kollerød.

Billund kommune Billund kommune har ladet formanden for lokalhistorisk forening for
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Grene sogn besvare udvalgets henvendelse. Formanden anfører, at der

i kommunen er en del bygninger, der nok er omkring 100 år gamle eller

mere - særligt stuehuse til landbrug. For de flestes vedkommende kan

det imidlertid konstateres, at en kraftig modernisering og vedligeholdel-

se har medført, at en del af det oprindelige præg er forsvundet. Stråtage-

ne er skiftet ud med fast tag, og små ruder er erstattet med termoruder.

Brønderslev kommune Brønderslev kommune oplyser over for udvalget, at man i Øster Hjer-

mitslev ønskede at sikre rigtig vedligeholdelse og søgte at undgå eternit-

tagdækninger, etablering af udhængende tage, kvistpåbygninger og lig-

nende. Ejerne af de enkelte ejendomme var imidlertid imod, og forsøget

med en på denne måde frivillig opretholdelse af de bevaringsværdige

træk i ejendommene blev ikke gennemført.

Esbjerg kommune Esbjerg kommune har gennem de seneste år udarbejdet flere lokalplaner

med bevaringsbestemmelser for den bevaringsværdige bebyggelse i Es-

bjerg kommune. Efter kommunens opfattelse er der fortsat områder,

hvor bevaringsbestemmelser er ønskelige.

I 1979 udarbejdede Esbjerg kommune en registrant for Esbjerg bys mid-

te. I forlængelse heraf er Esbjerg museum nu i gang med at registrere

bevaringsværdige gårde i kommunen.

Frederikshavn kommune Frederikshavn kommune nævner, at man i kommunen har vedtaget en

lokalplan med særligt sigte på bevaring af bebyggelsen. Lokalplanen

omfatter den ældste del af Frederikshavn by, »Fiskerklyngen« og skal

sikre en bevaring og måske genindføre de karakteristiske tegltage, skor-

stene, sprossedelte vinduer samt den lokale farveholdning og belægnin-

ger inden for dette område.

I sommeren 1981 er gennemført en foreløbig registrering af bevarings-

værdige bygninger i de centrale bydele i Frederikshavn, hvor man har

søgt at foretage en vurdering af alle - eller alternativt særligt værdifulde

- bygningers bygningskulturelle værdier. Det generelle mål for vurde-

ringen har været at registrere såvel bevaringsværdige som tidstypiske,

overvejende yngre huse.

Dette registreringsarbejde danner grundlaget for udarbejdelsen af en

egentlig registrant. Arbejdet er nu igangsat i samarbejde med frednings-

styrelsen.

Frederikshavn kommune nævner, at man dér er relativt fattige på beva-

ringsværdige bygninger og bebyggelser i det åbne land. Mindre bysam-

fund i kommunen er beliggende i byzone uden egentligt landsbypræg.
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De er relativt unge og uden store bevaringsværdier. De mindre bysam-

fund i landzone er beskedne i størrelse og er ikke typiske, hvad angår

landsbypræg.

Frederikssund kommune I kommuneplanen for Frederikssund kommune har man vedtaget, at

der på længere sigt skal udarbejdes bevarende lokalplaner for landsbyer-

ne Sigerslevvester, Oppe Sundby, Snostrup og LI. Rørbæk og for Skyl-

lebakkekvarteret ved Frederikssund skibsværft samt for visse enkeltejen-

domme i kommunen i øvrigt.

Gladsaxe kommune Gladsaxe kommune fremhæver i sin udtalelse til udvalget dels vigtighe-

den af at sikre bevaringsværdig bebyggelse, dels faren for, at man ikke

1 tide får sikret det nyere byggeri, der set over et længere tidssperspektiv

må være potentielt bevaringsværdigt. Kommunen peger derfor over for

udvalget på vigtigheden af, at der også gennemføres registreringsarbejde

for den nyere tids bebyggelse, d.v.s. bebyggelsen fra perioden efter

1945.

Hashøj kommune Hashøj kommune anfører over for udvalget, at man har stor interesse

for udvalgets arbejde, og emnet vil naturligt indgå i den kommende

kommuneplanlægning.

Hirtshals kommune Hirtshals kommune peger på, at man i kommunen i forbindelse med de-

batten om § 6-redegørelserne som forudsætning for udarbejdelse af

kommuneplanen har drøftet, hvad man kan gøre for at bevare de typisk

vendsysselske gårde og sikre dem mod det moderne landbrugs byggeme-

toder i form af f.eks. store haller opført af stålbuer og beklædt med grøn-

ne eternitplader.

Hjørring kommune Hjørring kommune har udgivet en registrant og en bevaringsplan for

den gamle del af Hjørring by.

Som led i kommunens arbejde omkring bevaring og sikring af bebyggel-

sen i kommunen har man gennem 1970'erne haft et planlægnings- og

senere et bevaringsudvalg, der bestod af 2 medlemmer fra byrådet, de

2 formænd for henholdsvis ejendomsudvalget og teknisk udvalg samt 3

medlemmer fra Vendsyssel Historiske Museums styrelse. Dette udvalg

administrerede en af kommunen etableret bevaringsfond (10-årige

rente- og afdragsfrie lån). Udvalget udtalte sig i sager om bevaring, og

endelig foranledigede udvalget, at der i 1979 blev gennemført en regi-

strering af bevaringsværdige bygninger i Hjørring kommune i det åbne

land og i byerne.

Holsted kommune Holsted kommune har ikke materiale vedrørende den bevaringsværdige
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bebyggelse i kommunen. Lokalhistorisk forening for Holsted kommune

har over for udvalget skønnet, at bl.a. 32 ejendomme er bevaringsværdi-

ge, og 37 ejendomme i sognet Astrup er bevaringsværdige.

Hvalsø kommune Også i Hvalsø kommune har man besluttet at udarbejde bevarende lo-

kalplaner for en række af kommunens landsbyer. Dette er landsbyerne

Kiserup, Kirke Såby, Abetved, Skov Hastrup og Tolstrup.

Kolding kommune Kolding kommune peger på, at det kun er få ældre bygninger, der er

bevaret i Koldings centrale bydel. En bevaringsindsats i dette område

mener kommunen derfor kunne koncentrere sig om tidstypiske helheder

og om bymæssigt værdifulde enkeltejendomme af nyere dato.

Kolding kommune peger endvidere på, at man i den daglige administra-

tion af byggelovgivningen inden for bykernen søger at sikre en vedlige-

holdelse og en skiltning på ejendommene i overensstemmelse med byg-

ningens oprindelige karakter og byggeskik.

Nykøbing Falster Nykøbing Falster kommune har den 15. december 1983 supplerende

kommune oplyst, at byrådet netop har vedtaget vejledende retningslinier til beva-

ring og fornyelse af købstadsmiljøet som et idéoplæg i forbindelse med

den løbende sagsbehandling og den kommende udarbejdelse af rammer

for lokalplanlægningen. Retningslinierne er vejledende, men det under-

streges, at det er en afgørende forudsætning for en bevaring og forbed-

ring af købstadsmiljøet, at retningslinierne følges.

Ribe kommune Ribe kommune har en årelang tradition for bevaring og sikring af den
bevaringsværdige bebyggelse i Ribe by. Dette arbejde går helt tilbage

fra før århundredeskiftet, hvor den lokale turistforening blev dannet

med det formål at støtte bevaringsbestræbelserne i byen. Både kommu-

nen og den lokale turistforening yder økonomisk støtte til gennemførelse

af restaureringsarbejder, og kommunen har endvidere etableret et gen-

brugslager.

Ribe kommune har i fortsættelse af de bevaringsbestræbelser, man har

i Ribe by, også søgt at gennemføre bevarende lokalplaner for 7 af kom-

munens landsbyer. Disse lokalplaner er imidlertid foreløbig opgivet,

bl.a. fordi beboerne på daværende tidspunkt ikke selv ønskede bevaren-

de lokalplaner tinglyst på deres ejendomme.

Rougsø kommune Rougsø kommune peger på, at der i landsbyerne Gjesing, Kare og Voer

findes ældre landbrugsbygninger og gårde, som måske ikke i sig selv er

bevaringsværdige, men som ved deres beliggenhed sammen med andre

gårde i landsbyerne angiver et udpræget landsbymiljø, der bør bevares.
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Rødby kommune Rødby kommune har i lighed med andre kommuner oprettet en kom-

munal fond til bevaring af bygninger og miljøer, hvor ejere af bevarings-

værdige bygninger kan søge om tilskud til restaureringsarbejder på de-

res ejendomme.

Ryslinge kommune Ryslinge kommune oplyser over for udvalget, at kommunen i forbindel-

se med kommuneplanarbejdet vil tage stilling til, hvorvidt der skal udar-

bejdes bevarende lokalplaner for visse af kommunens landsby- og byom-

råder og dermed ske en registrering af den bevaringsværdige bebyggel-

se .

Sallingsund kommune Sallingsund kommune tilkendegiver over for udvalget, at man, så vidt

det er kommunen bekendt, ikke har bevaringsværdig bebyggelse i kom-

munen.

Skagen kommune Skagen kommune peger over for udvalget på, at den afgrænsning og

vurdering, der anlægges i forbindelse med afgrænsningen af den beva-

ringsværdige bebyggelse, bør være åben og bygge på såvel omgivelser

som den enkelte bebyggelse. Skagen kommune finder, at den gennem-

førte klassificering og afgrænsning af den bevaringsværdige bebyggelse

bør give mulighed for støtte ikke til enhver form for vedligeholdelse,

men kun til den rigtige vedligeholdelse, der opretholder og sikrer beva-

ringsværdierne i den enkelte ejendom.

Kommunen nævner endelig over for udvalget problemerne med helårs-

huses overgang til sommerbeboelse og indstiller til udvalget, at eventuel

økonomisk støtte gives på vilkår af, at bygningen anvendes i overens-

stemmelse med kommunens planlægningsintentioner.

Skævinge kommune Skævinge kommune peger i kommunens kommuneplan på muligheden

for udarbejdelse af bevarende lokalplaner for områder i byerne Skævin-
ge, Gørløse, St. Lyngby og Merløse og for landsbyerne Strø, Strølille,
Sigerslevøster og LI. Lyngby.

Sæby kommune Sæby kommune tilkendegiver over for udvalget, at det er en meget vig-

tig opgave at sikre en betryggende vedligeholdelse af ejendomme på land

og i by, og Sæby kommune anmoder om et nærmere samarbejde med

fredningsstyrelsen med henblik på en kortlægning og registrering af be-

varingsværdig bebyggelse i kommunen.

Tinglev kommune Tinglev kommune oplyser over for udvalget, at man i kommunen arbej-

der på et oplæg til bevarende lokalplan for stationsbyen Bylderup-Bov.

Udbygningen af denne stationsby fandt sted omkring århundredeskiftet.

Ingen af de ejendomme, der omfattes af oplægget, kan karakteriseres
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som bevaringsværdige hver for sig, men ved den bevarende lokalplan

søger man at fastholde hovedtrækkene i bymiljøet og byggeskikken, der

giver det samlede gadebillede et helhedsindtryk, der er bevaringsvær-

digt.

Åbenrå kommune Åbenrå kommune anfører over for udvalget, at kommunen mener, at

registrering af den bevaringsværdige bebyggelse er et vigtigt redskab og

et godt baggrundsmateriale for udarbejdelse af lokalplaner og bevarings-

vejledninger. Især vejledningerne, anfører kommunen, er vigtige for at

opretholde egnspræget og den lokale byggeskik og arkitektur.

Århus kommune Århus kommune peger på, at man ved salg af bebyggede ejendomme

i kommunen ved tinglyste skødebestemmelser forudsætter, at ejendom-

men renoveres og istandsættes på grundlag af mere eller mindre omfat-

tende anvisninger. Samtidig søger kommunen i den daglige administra-

tion af byggeloven især i Århus bymidte at sikre en renovering og en

skiltning på bygningerne i overenstemmelse med disses oprindelige ka-

rakter og byggeskik.
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Appendix 3

Redegørelse for indhentede udtalelser fra or-
ganisationer, foreninger m.fl.

Håndværksrådet Håndværksrådet har afgivet en udtalelse til udvalget af 6. januar 1983

bilagt notat af 16. september 1982 vedrørende Håndværksrådets forslag

til vedligeholdelsesfradrag. I udtalelsen og under mødet med udvalget,

hvor udvalget endvidere modtog notat fra Håndværksrådet af 16. de-

cember 1982 med et forslag om tilskud til opretning og forbedring af bo-

liger, anfører Håndværksrådet, at man finder bestræbelserne for at sikre

en betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsværdige bygninger for

overordentlig vigtig.

Afgrænsning af den Med hensyn til afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyggelse pe-

bevaringsværdige bebyg- ger rådet på, at denne afgrænsning bør være rummelig og flersidig.

gelse Håndværksrådet finder det af interesse at få en analyse af antallet af

ejendomme, der kan blive berørt af en ordning under anvendelse af for-

skellige kriterier.

Vedligeholdelse Med hensyn til spørgsmålet om vedligeholdelsen peger rådet bl.a. på -

og henviser herved til byfornyelseslovens kriterier for en tidssvarende

bolig - at et udgangspunkt kan være den sluttilstand, som en ejendom

bør opnå for at kunne betegnes som vedligeholdt.

Økonomiske konsekvenser I forbindelse med rådets bygge- og boligpolitiske program inden for de
sidste år har rådet foretaget beregninger af de statsfinansielle konsekven-
ser af henholdsvis en fradragsordning og en tilskudsordning for vedlige-
holdelsesarbejder i boligmassen samt beskæftigelsesmæssige effekter af
sådanne ordninger.

Håndværksrådet foreslår, at udvalget anbefaler, at der åbnes mulighed

for, at en maksimal procentdel af de samlede udgifter til vedligeholdel-

sesarbejder kan fratrækkes i skatten, når der foreligger dokumentation

for udgifterne, og når disse er udført af moms-registrerede virksomhe-

der.

Rådet tillægger en forøget indsats på området både i form af øgede fra-

dragsmuligheder eller i form af tilskud til vedligeholdelsen en gunstig

virkning for beskæftigelsen, og henviser til de erfaringer, man har fra
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energistøtteordningerne, hvor der efter Håndværksrådets opfattelse har

kunnet konstateres en merbeskæftigelse på omkring 25.000 personer.

Jobskabelsesordningen Håndværksrådet fremhæver endelig muligheden for, at der i forbindelse

med licitationer og udbydelse af arbejde på offentligt ejede bygninger

kan stilles særlige betingelser om, at arbejdet skal gennemføres som led

i jobskabelsesordningen.

Industrirådet Industrirådet har afgivet en udtalelse til udvalget af 12. januar 1983.

Afgrænsning I udtalelsen og ved mødet med udvalget peger Industrirådet på, at det

ikke kan være rimeligt alene at lægge vægt på oplysningen om en byg-

nings alder. Efter Industrirådets opfattelse må der i hvert enkelt tilfælde

foretages en konkret vurdering af bygningen, før en klassifikation af

bygningen som bevaringsværdig kan finde sted.

Industrirådet anfører, at man er indforstået med, at der især for ældre

industribygninger kan være en ikke ubetydelig kulturhistorisk interesse

og arkitektonisk kvalitet knyttet til bygningerne.

For industrivirksomheder er det imidlertid overordentlig vigtigt, at man

er i stand til at lade produktionen følge den teknologiske udvikling,

som ofte gør det nødvendigt, at foretage bygningsmæssige ændringer.

Det er derfor af stor betydning, at der ikke pålægges virksomhederne

unødige restriktioner. Det bør derfor også sikres, at der indledes for-

handlinger med ejeren, inden man foretager en klassifikation.

De danske Landbo- De danske Landboforeninger og Danske Husmandsforeninger har af-

foreninget ̂ g Danske givet en fælles udtalelse af 6. januar 1983 til udvalget bilagt de henven-

Husmandsforeninger delser, som foreningerne tidligere havde sendt til folketingets skatte- og

afgiftsudvalg i forbindelse med behandlingen af forslaget til ændring i

ligningsloven.

Landbrugets stuehuse Foreningerne har i deres udtalelse til udvalget og på deres fælles møde

med udvalget peget på, at deres interesser især vedrører landbrugets

stuehuse og genindførelse af en særlig ordning for disse boliger. Forenin-

gerne foreslår, at det eventuelt overvejes, at skelne mellem huse på lan-

det og huse i byer, idet der for landbrugets huse gælder det særlige for-

hold, at der er knyttet en pligt til at opretholde en bolig i tilknytning til

landbrugsejendommene.

Foreningerne finder, at det generelt må være de enkelte ejeres opgave

at bevare deres ejendomme med egne økonomiske midler, men afskaf-

felsen af muligheden for at fradrage faktiske vedligeholdelsesudgifter får
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alvorlige konsekvenser for den fremtidige vedligeholdelse, især for de

ældre og de store stuehuse til landbrugets ejendomme, hvor der er sær-

ligt store vedligeholdelsesbyrder.

Genindførelse af Både i landbo- og husmandsforeningerne har man den principielle op-
fradragsretten for fattelse, at den enkleste og mest hensigtsmæssige ordning vil være en

vedligeholdelsesudgifter indførelse af den almindelige fradragsret, hvorved man også kunne

komme ud over problemerne med regnskabsmæssigt at adskille udgifter-

ne til stuehuse, der ikke er fradragsberettigede og udgifterne til de øvrige

landbrugsbygningers vedligeholdelse, der er fradragsberettigede.

Foreningerne er betænkelig ved indførelse af en støtteordning i form af

tilskud, men peger på, at der dog kan være et behov for, at det offentlige

gennem tilskud medvirker til bevarelse af f.eks. de fredede bygninger.

Ved en bevaring skal man sikre, at bygningen fortsat kan anvendes til

det formål, den er opført til, nemlig som bolig for landmænd.

Afgrænsning - et al- Med hensyn til afgrænsningen af, hvilke bygninger der er bevaringsvær-

derskriterium dige, peger foreningerne på alderskriteriet som det mest hensigtsmæssi-

ge og enkle kriterium.

Uanset at der i forbindelse med folketingets behandling af ligningsloven

fra landbrugsorganisationernes side var blevet peget på de vedligehol-

delsesproblemer, som især knytter sig til stuehuse opført af bindings-

værk med stråtag, finder foreningerne, at kriterier som arkitektonisk

kvalitet, kulturhistorisk interesse forekommer for lidt objektive til en for-

svarlig anvendelse i praksis.

Foreningerne anfører, at en aldersmæssig afgrænsning bør være mindre

end både 100 og 80 år, og ser helst, at alle beboelsesbygninger, der er

mere end 50 år gamle, bliver omfattet af udvalgets overvejelser.

Vedligeholdelsesarbejder Foreningerne mener, at det er den enkelte ejer, der er den bedste (og

bør være den eneste) til at vurdere, hvilke vedligeholdelsesarbejder der

kan sikre hans ejendom bedst muligt. Foreningerne finder således ikke,

at der fra samfundets side burde stilles krav af hverken håndværksmæs-

sig, materialemæssig eller af økonomisk karakter, og forbeholdt sig ikke

at ville anbefale en støtteordning, der var forbundet med kvalitetskrav.

Foreningerne er dog enige med udvalget i, at det ikke ville være urime-

ligt at knytte visse vilkår til kvaliteten af den vedligeholdelse, der gen-

nemføres i forbindelse med en eventuel støtteordning, der må opfattes
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som et tilbud, der er særligt begünstigende for dem, der omfattes af en

sådan ordning.

Ved en ordning, der gennemføres som et tilbud, vil det herefter være

op til de enkelte ejere at tage imod dette tilbud med de dermed forbund-

ne forpligtelser eller afslå tilbuddet.

Tolvmandsforeningerne Tolvmandsforeningerne har afgivet en udtalelse til udvalget af 28. janu-

ar 1983.

Afgrænsning I udtalelsen og ved mødet med udvalget fremhæver foreningerne, at

man generelt ikke finder det hensigtsmæssigt gennem en registrering af

den bevaringsværdige bebyggelse at genindføre en slags ny »B-fredning«

af disse ejendomme.

Såfremt en afgrænsning af den bevaringsværdige bebyggelse skal være

meningsfyldt, er Tolvmandsforeningerne imidlertid enige i, at andre

kriterier end en aldersgrænse bør medinddrages ved vurderingen, uan-

set at et alderskriterium vil være let at administrere.

Foreningerne peger på, at det bør være den enkelte ejers afgørelse, hvil-

ke vedligeholdelsesarbejder der skal gennemføres, men finder det rele-

vant, at der i forbindelse med en ordning gives øget adgang til rådgiv-

ning og vejledning om arkitektoniske og kulturhistoriske forhold.

Genindførelse af fra- Foreningerne peger på, at den konsekvente og logiske løsning på beva-

dragsret ringsproblemerne vedrørende landbrugets stuehuse vil være en genind-

førelse af retten til at trække vedligeholdelsesomkostningerne fra i den

skattepligtige indkomst. Foreningerne mener, at den tidligere fradrags-

ret for udgifter til vedligeholdelse af landbruget stuehuse med fordel

kunne udvides til også at omfatte de bevaringsværdige ejendomme i by-

erne. Foreningerne finder, at en sådan ordning vil fremme såvel beva-

ringen af disse huse som beskæftigelsen, og det vil samtidig løse en ræk-

ke kontrolproblemer for skatte- og toldvæsenet.

Landbrugets stuehuse Til forskel for ejere af huse i byerne er der til en landbrugsejendom knyt-

tet bestemmelser i landbrugsloven om, at der til et landbrug skal være

et stuehus, som skal være sømmeligt vedligeholdt.

For de store stuehuse til landbruget er lejeværdien af egen bolig, var-

meudgifter samt formueskat for de kombinerede landbrugs- og skov-

brugsejendomme beløb, der skal afholdes af ejerne og er dermed ikke

anvendelige til den løbende vedligeholdelse af ejendommene.

156



Tolvmandsforeningerne kan ikke anbefale, at man fra udvalgets side

foreslår en tilskudslovgivning. Foreningerne peger i stedet på muligheden

af, at man eventuelt forhøjede midlerne i Statens Bygningsfrednings-

fond, hvor der allerede er hjemmel til at yde støtte til den bevaringsvær-

dige, men ikke fredede bebyggelse. Gennem Statens Bygningsfrednings-

fond vil der herved kunne ydes lavt forrentede lån.

Under drøftelserne med udvalget anførtes endvidere, at det er vigtigt,

at udvalget peger på ideelle løsninger for de bevaringsværdige bygnin-

ger, d.v.s. løsningsmodeller, der sikrede, at bevaringsværdierne for

ejendommene bliver opretholdt.

Såfremt udvalget foreslår, at der ydes støtte til den bevaringsværdige be-

byggelse i form af tilskud, er foreningerne enige i, at sådanne tilskud må

medføre vilkår til den vedligeholdelse, der bliver gennemført. Forenin-

gerne mente imidlertid ikke, at en fradragsordning kunne betragtes som

støtte, hvortil der kan stilles vilkår til vedligeholdelsen.

I lighed med Foreningen af Skov- og Landejendomsbesiddere i Dan-

mark og Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur finder Tolvmands-

foreningerne, at der eksisterer et stort behov både for at sikre den beva-

ringsværdige bebyggelse og for at yde støtte til en sådan sikring.

Foreningen af Skov- og Foreningen af skov- og landejendomsbesiddere i Danmark har ikke

Landejendomsbesiddere i fremsendt en særskilt udtalelse til udvalget.

Danmark

Genindførelse af fra- På mødet med udvalget fremhævedes, at det mest praktiske må være en

dragsretten genindførelse af fradragsretten for udgifter til vedligeholdelse af landbru-

gets stuehuse, idet foreningen generelt er modstander af støtteformer i

form af direkte tilskud.

Afgrænsning Ved afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyggelse fandt forenin-

gen, at bygningens alder kan anvendes som udgangspunkt for en grov-

sortering, men vurderingen må bygge på bygningens arkitekturhistori-

ske interesser, de materialer bygningerne er udført af, de kulturhistori-

ske interesser og de miljømæssige interesser.

Foreningen gav udtryk for, at ejere af bevaringsværdige ejendomme ef-

ter foreningens opfattelse generelt selv er interesseret i at opretholde de-

res ejendom og sikre, at den vedligeholdelse, der gennemføres på ejen-

dommen, bliver i overensstemmelse med husets karakter.
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Selskabet for Bygnings- Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur og Sammenslutningen for

og Landskabskultur og Bygnings- og Landskabskultur har afgivet en fælles udtalelse af 5. janu-

Sammenslutningen for ar 1983 til udvalget, bilagt foreningernes tidligere henvendelse til folke-

•Bygnings- og Land- tingets skatte- og afgiftsudvalg af henholdsvis 18. og 22. marts 1982.

skabskultur

I udtalelsen og på mødet med udvalget peger foreningerne på det posi-

tive i, at udvalget er nedsat, idet netop bygninger, som det er særligt

værdifuldt at bevare, også er særligt dyre at vedligeholde.

Foreningerne anfører, at der vil være risiko for, at man bl.a. for land-

brugets ejendomme vil se sig nødsaget til f.eks. at erstatte stråtage med

eternit for at gøre vedligeholdelsesudgifterne så små som muligt.

Foreningerne finder, at det var forkert ved ændring af ligningsloven at

sidestille landbrugets stuehuse med parcelhuse, idet problemerne for dis-

se huse er forskellige. For det første er der beboelsespligt for landbruget,

for det andet må stuehuse til et landbrug betragtes som en del af helhe-

den, og for det tredie er de ældre stuehuse til landbruget bygget til en

anden funktion (folkehold), og de fleste er derfor uforholdsmæssigt store.

Fradragsret for faktiske Som en mulig støtteform anfører foreningerne, at man bør animere til

omkostninger en betryggende vedligeholdelse ved bl.a. at tillade fradragsret for de fak-
tiske omkostninger.

Tilskud Foreningerne peger også på en mulig støtte i form af egentlige tilskud
Lavt forrentede lån eller lavt forrentede lån eventuelt med pant i ejendommen. Uanset at

sådanne tilskud eventuelt kan opfattes som en favorisering af ejerne af

bevaringsværdige huse, finder foreningerne, at det vigtigste må være at

sikre de bevaringsværdige ejendomme.

Afgrænsning Med hensyn til afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyggelse fin-

der Selskabet og Sammenslutningen, at der bør skelnes mellem huse på

landet og huse i byerne.

Huse på landet For huse på landet mener foreningerne, at området er så omfattende,

at en registrering næppe er gennemførlig. Man foreslår derfor et al-

derskriterium f.eks. en 50-års regel som den eneste løsning, uanset dens

svagheder, dog således at den enkelte ejer skal kunne begære sin ejen-

dom registreret som bevaringsværdig.

Huse i byerne For huse i byerne anfører foreningerne, at det er vigtigt, at der snarest

iværksættes en kvalificeret bedømmelse af de bevaringsværdige ejen-

domme med efterfølgende tinglysning af deklaration eller anden form

for sikring af ejendommens fremtidige status. Foreningerne er opmærk-

158



somme på, at der i øjeblikket udarbejdes registranter, men disse bør

suppleres.

Foreningerne nævnte de private og offentlige fonde, der har det formål

at yde økonomisk støtte til opretholdelse af byens huse.

Rådgivning og vejled- Endelig fremhæver foreningerne, at det tillige er vigtigt, at der ydes råd-

ning om vedligeholdelse givning og vejledning om vedligeholdelse og istandsættelse, og at der

fortsat gennemføres efteruddannelse af håndværkere inden for de gamle

håndværkerfag, således som fredningsstyrelsen har igangsat det i Råd-

vad i et samarbejde med Håndværksrådet.

Ligeledes peger foreningerne på mulighederne for, at der gennem be-

skæftigelsesforanstaltninger kan anvises arbejdskraft til vedligeholdelses-

arbejder på de bevaringsværdige huse.

BYFO Bygningsfredningsforeningen, Sammenslutningen af Ejere, Administra-

torer og Brugere af fredede ejendomme, BYFO har afgivet en udtalelse

til udvalget af 10. januar 1983.

I udtalelsen og på mødet med udvalget peger foreningen på, at der er

et stort behov for opmuntring af ejere af bevaringsværdige bygninger.

Foreningen anfører, at der blandt ejerne er stor offervilje og entusiasme

vedrørende bevaring, men jo mere bevaringsværdig, en bygning er, jo

mere urationel er den at bo i.

Foreningen anfører, at det haster med en indsats for de bevaringsværdi-

ge bygninger, idet mange bevaringsværdige bygninger i disse år går til

grunde, da ejerne ikke har råd til at gennemføre en restaurering og ved-

ligeholdelse.

Med hensyn til afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyggelse fore-

slog foreningen at stille sine erfaringer til rådighed, således at man over

en 5-årig periode kan gennemgå ejendommene og fremkomme med ma-

teriale til en ordning.

Foreningen finder i øvrigt i lighed med Selskabet for Bygnings- og

Landskabskultur og Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabs-

kultur, at der bør skelnes mellem huse i byer og huse på landet.

BYFO foreslår, at der for fredede bygninger udarbejdes vedligeholdel-

sesbudgetter for de enkelte ejendomme baseret på ejendommens gen-

nemsnitlige forfald pr. år. D.v.s. at hver enkelt ejendom gennemgås

med henblik på en vurdering af levetiden for tag, facader o.s.v.
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For de fredede bygninger har det efter foreningens opgørelse for ca. 190

bygninger, fordelt med ca. halvdelen på landet og ca. halvdelen i byerne

og med et samlet etageareal på ca. 150.000 etagemeter eller i gennem-

snit ca. 790 m2 pr. bygning, vist sig, at det gennemsnitlige forfald pr.

år i 1982-priser excl. moms er på ca. 107 kr. pr. m2 eller ca. 84.000 kr.

pr. bygning.

For de små bygninger af bindingsværk med stråtag peger foreningen på,

at vedligeholdelsen er dyrere og ligger på et gennemsnitligt forfald pr.

år på 213 kr. pr. m2, mens beløbet for en bygning i flere etager opført

af grundmur med tegltag er på mellem 80 og 110 kr. pr. m2.

Fradragsordning Foreningen peger på, at man f.eks. kunne foreslå en ordning, hvor der

etableres fuld fradragsret i forhold til ejertid for udgifter til vedligehol-

delse af landbrugets bygninger, mens der for byhusene foreslås fradrags-

ret for udvendige vedligeholdelsesudgifter.

Foreningen anfører, at enhver ordning, som udvalget foreslår for de be-

varingsværdige bygninger, vil have stor beskæftigelsesmæssig effekt.

Foreningen understreger, at det som led i en ordning vil være nødven-

digt at intensivere vejledningsarbejdet, idet en ukorrekt istandsættelse

kan have afsmittende og uheldig virkning. Det synes ikke urimeligt at

knytte kvalitative kriterier til den vedligeholdelse, der skal gennemføres

med økonomisk støtte.

Afgrænsning Foreningen pegede endelig på vigtigheden af, at der skabes ensartethed

i bedømmelsen af, hvad der er bevaringsværdigt. Med hensyn til de vir-

kelig store huse, der findes fra perioden 1860-1900, synes forskellene i

vedligeholdelsesproblemerne ikke at være særlig store mellem de fredede

og ikke fredede huse.

Ud over ovennævnte foreninger og interesseorganisationer har udvalget

modtaget udtalelser fra:

Danske Arkitekters Landsforbund

Nationalmuseet, Rigsantikvaren

Landsforeningen Landsbysamfund

Landsforeningen Landsbyerne i Danmark

Danmarks Naturfredningsforening

Statens Museumsnævn

Rådgivende civilingeniør H. Due Hansen

Gårdejer Niels Bønløkke, Brovst.
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Danske Arkitekters Danske Arkitekters Landsforbund peger på, at spørgsmålet om vedlige-

Landsforbund holdelse af bevaringsværdige bygninger er påtrængende. Foreningen

anfører, at det måske i særlig grad gælder de mere almindelige anonyme

huse, der sammen med andre danner smukke gader, pladser og bymiljø-

er.

Foreningen finder, at arkitekturhistoriske interesser også bør indgå ved

afgrænsningen af den bevaringsværdige bebyggelse og peger på den

sammenhæng, der er mellem bygninger og haver, beplantning, pladser

og lignende.

Foreningen anfører, at det bør gøres attraktivt at vedligeholde et hus

gennem forbedrede økonomiske vilkår, og at en god vedligeholdelse vil
medvirke til en højere bygningsværdi. Tilskud til bevaring vil tillige

fremme beskæftigelsen.

Nationalmuseet, . Nationalmuseets 2. og 3. afdeling, Nationalmuseet, har afgivet en udta-

Rigsantikvaren lelse af 5. januar 1983 til udvalget.

Nationalmuseet peger på, at de kriterier for afgrænsningen af den beva-

ringsværdige bebyggelse, som udvalget har nævnt i sin henvendelse til

Nationalmuseet, i det store og hele forekommer dækkende. En bygning

kan dog også have værdi som eksempel på en tidligere, men nu forsvun-

den funktion, f.eks. kogehuse på havnene.

Nationalmuseet finder det vigtigt at fastslå, hvilken tilstand af bygnin-

gen der bør fastholdes for eftertiden, ligesom en vurdering af de samlede

omkostninger ved en vedligeholdelse må være afhængig af, hvor højt

man prioriterer bevaringen af bygningen.

Nationalmuseet finder det vigtigt, at der hurtigt søges etableret støtte-

ordninger for de bevaringsværdige huse, idet der i realiteten er en for-

skelsbehandling mellem husejere, hvis bygninger er sikret enten gennem

en tinglysning i medfør af den tidligere byggelovs § 43 eller gennem en

bevarende lokalplan, og ejere af bygningsfredede ejendomme.

Afgrænsning Med hensyn til afgrænsningen af de bevaringsværdige bygninger anfø-

rer Nationalmuseet:

»Det er næppe rimeligt - omend det ville være bekvemt - kun at anlægge et af de ovenfor
nævnte kriterier ved fastsættelsen af en bygnings bevaringsværdi. Således ville det være for-
kert kun at tage en bygnings alder som kriterium for bevaringsværdien, bl.a. fordi de fleste
bygninger igennem tiderne har undergået flere bygningsændringer, hvorved det bliver en
skønssag, til hvilken tid man vil henføre bygningen. Hertil skal føjes, at kommunernes
BBR-registre med hensyn til bygningernes alder er så tilfældige, at det ville være for vilkår-
ligt at benytte registrene ved udvælgelsen.

Bevaringsværdige huse 11 1 6 1



Både Nationalmuseet og fredningsstyrelsen har ved flere lejligheder - sidst i Møllmann-
betænkningen - skønnet, at Danmark besidder ca. 100.000 ejendomme, som for tiden må
anses for bevaringsværdige, hvoraf ca. 15-20.000 ejendomme indtil nu er optaget i museets
og styrelsens bygningsregistranter. For en stor del af disse ejendommes vedkommende er
der gennemført bevarende tinglysninger.

Selv om det ville være ønskeligt, om man i løbet af relativ kort tid kunne tilvejebringe en
anvendelig oversigt over landets bevaringsværdige bebyggelser, lader dette sig ikke gøre.
Såfremt de ovenfor nævnte fire kriterier for bevaringsværdien (alder, arkitektoniske, kul-
turhistoriske og miljømæssige kriterier) skal lægges til grund for udvælgelsen, er det nød-
vendigt, at nok så grundige undersøgelser af hver enkelt ejendom foretages.

2. afdeling ser derfor ingen anden udvej, end at det igangværende registreringsarbejde,
som udføres af Nationalmuseet og fredningsstyrelsen, udbygges og intensiveres, således
som det også er påpeget i »Møllmann-betænkningen«. Det vil være det eneste forsvarlige
grundlag, ud fra hvilket der kan opstilles lister over landets samlede bestand af bevarings-
værdige ejendomme.«

Landsforeningen af Landsforeningen af Landsbysamfund anfører i en udtalelse af 5. januar

Landsbysamfund 1983, at det for de bevaringsværdige bygninger i landsbyerne vil have

betydning, at der åbnes mulighed for, at lokalbefolkningen kan indstille

et eller flere huse til klassifikation som bevaringsværdig. Foreningen me-

ner, at der bør ydes tilskud til ejere af disse huse, f.eks. således at der

ydes støtte til isætning af vinduer, der svarer til de oprindelige vinduers

stil og karakter.

Landsforeningen Lands- Landsforeningen Landsbyerne i Danmark har i deres udtalelse af januar

byerne i Danmark 1983 især koncentreret sig om bebyggelserne i landsbyerne og i det åbne

land. Foreningen finder, at de foreløbige kriterier for en afgrænsning,

som udvalget har peget på, er dækkende og foreslår, at udvalget anbefa-

ler, at det pålægges de kommuner, der ikke allerede har registreret i

landområderne, at gennemføre sådanne registreringer, f.eks. inden for

en 15-årig periode. Foreningen finder, at man ikke alene kan basere en

afgrænsning på et alderskriterium eller på oplysninger fra BBR.

Foreningen foreslår, at man i øvrigt inddrager lokalbefolkningen i for-

bindelse med registreringerne. Udgangspunktet bør være en vurdering

af de enkelte miljøer i landsbyen og først derefter en vurdering af den

enkelte bygning.

Med hensyn til vedligeholdelsesarbejder på de bevaringsværdige byg-

ninger foreslår foreningen, at disse sker i overensstemmelse med fred-

ningsstyrelsens vejledning for fredede bygninger og i overensstemmelse

med traditioner og egnsbyggeskikke.

Foreningen peger endvidere på, at spørgsmålet om vedligeholdelse af de

bevaringsværdige bygninger i en landsby bør ses i nøje sammenhæng
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med etablering af andelsboliger og almennyttige boliger i små enheder

og peger på, at byfornyelsesloven også skal bringes til anvendelse, ikke

blot i de store byer, men også i de mindre enheder.

Danmarks Naturfred- Danmarks Naturfredningsforening peger i en udtalelse af 10. januar

ningsforening 1983 på det værdifulde i, at spørgsmålet om en betryggende vedligehol-

delse af den bevaringsværdige bygningsmasse tages op i en bredere sam-

menhæng. Den nutidige udvikling øver et stærkt pres på de bevarings-

værdige bygninger.

Foreningen peger på, at det er vigtigt, at der tages emner op, der er ka-

rakteristiske for en bestemt periode sammenholdt med det kulturelle

indhold. Der nævnes som eksempel bevaring af bygningerne i stations-

byer og en bevaring af de fiskerlejer, der endnu ikke er overgået til som-

merbyer. Endvidere er bygninger, der har mistet deres oprindelige

funktion, stærkt udsatte for ødelæggende ændringer eller nedrivninger.

Foreningen peger herudover særligt på ældre stuehuse med stråtag,

staldbygninger, landsbyer og landsbyskoler, herregårdsanlæg, herunder

bygninger, haver, parkarealer, daglejerhuse og skolehuse, tidligere in-

dustribygninger og arkitektonisk værdifulde huse fra nyere tid.

Endelig peger foreningen på, at det vil være værdifuldt at sikre en beva-

ring af samlede helheder.

Statens Museumsnævn Statens Museumsnævn peger i en udtalelse af 22. februar 1983 på, at

der i publikationen »De Kulturhistoriske Bevaringsinteresser«, Fortids-

minderådet, 1981, s. 7-12, er redegjort for, hvad der på landsplan kan

betegnes som bevaringsværdigt. Fra et kulturhistorisk synspunkt er der

især to hovedgrupper af bevaringsværdier, nemlig den, der er knyttet til

oplevelsen af det ydre - den arkitektonisk/miljømæssige værdi - og den

kulturhistoriske værdi.

Statens Museumsnævn finder ikke, at et alderskriterium eller et kriteri-

um som sjældenhed kan være det eneste kriterium ved en afgrænsning.

Disse kriterier må altid ses i sammenhæng med bedømmelsen af de kul-

turhistoriske interesser.

Statens Museumsnævn anfører, at de kulturhistoriske interesser kort

kan forklares med følgende:

»Kulturhistorisk Bevaringsværdi skal på hver enkelt egn og sted defineres ud fra, hvad der
netop her er karakteristisk, typisk og særligt fortællende. Det vil sige, det er bygninger eller
helheder, som vidner om særlige erhverv, mennesker, sociale grupper, levevilkår og pro-
duktionsforhold på forskellige tidspunkter i netop den egn eller det miljø. - I en egn kan
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det være de store gårde fra omkring 1850, på en anden egn kontrasten i herregårde og hus-
mandskolonier, der er de særligt fortællende træk. På en egn kan det være en byggeskik
i mur, på en anden en byggeskik i bindingsværk, på en egn gamle tætte landsbyer, på en
anden spredte nye gårde og stationsbyer o.s.v.«

Statens Museumsnævn konkluderer, at bevaringsværdi i praksis må de-

fineres gennem en bred vifte af registreringer og undersøgelser både af

hele miljøer og af enkelte bygningstyper på tværs af helhederne.

Statens Museumsnævn peger på, at de, der kan konstatere bevarings-

værdier, kan være beboere og brugere selv, lokale historikere og forenin-

ger, museer, arkivarer, arkitekter i kommunen, arkitektskolerne, forsk-

ningsinstitutioner og fredningsstyrelsen m.fl.

Rådgivende civilingeniør I en udtalelse af 23. januar 1983 har rådgivende civilingeniør H. Due

H. Due Hansen Hansen, Haderslev, der havde rettet henvendelse til folketingets skatte-

og afgiftsudvalg i forbindelse med ændringer af ligningsloven, bl.a. pe-

get på, at det må være samtlige de byggearbejder, der er med til at op-

retholde en bolig, som det er vigtigt at sikre vedligeholdelsen af. Efter

hans opfattelse synes der at være to modeller, der kan anvendes i forbin-

delse med at sikre en tilfredsttillende bevaring.

Den ene model er oprettelsen af et register, hvorefter der udbetales til-

skud efter en individuel vurdering af bygningernes tilstand. Denne ord-

ning kan først gennemføres efter 5 år, når registreringerne er gennem-

ført.

Den anden model er at gøre udgifter til vedligeholdelse fradragsberetti-

gede i indkomstopgørelsen. En sådan ordning kan få virkning straks ef-

ter lovens vedtagelse. Udgifterne til vedligeholdelse vil herefter kun blive

afholdt i den udstrækning, de ansvarlige for bygningerne finder det for-

nuftigt og økonomisk rimeligt og hensigtsmæssigt, og ordningen er med

til at opretholde ansvarsfølelsen hos bygningsejerne, samtidig med at

den ikke bliver kvalt i administration.

Gårdejer Niels Bønløkke Gårdejer Niels Bønløkke, Boelsgård ved Brovst, har sendt kopi af brev

af 27. februar 1982 til folketingets skatte- og afgiftsudvalg og har i brev

af 14. april 1983 fremsendt oversigt over de faktiske udgifter til vedlige-

holdelse og istandsættelse af hans ejendom tilbage fra 1970, jfr. Appen-

dix 4.

Udvalget har besigtiget Boelsgård og har med ejeren drøftet den vedlige-

holdelse, der knytter sig til en ældre gård med et stort stuehus.

Gårdejer Bønløkke peger bl.a. på, at nettoprovenuet ved gennemførel-
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sen af ændringen i ligningsloven alene var vurderet til 100 mill. kr. og
anfører, at det således vil være det mindst byrdefulde at gennemføre en
fradragsret for vedligeholdelsesudgifter til de bevaringsværdige ejen-
domme. Såfremt man skal etablere en tilskudsordning, vil der opstå ad-
ministrativt besvær med ventelister ved opbrugte bevillinger og bekræf-
telse på ny ansøgning om tilskud, således som det er kendt fra energi-,
isolerings- og miljøtilskudsordninger.
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Appendix 4

Redegørelse for udgifter til vedligeholdelse og
istandsættelse

Bruttoinvesteringer i Boligministeriets seneste kvartalsoversigt for byggevirksomheden 1983/4

byggevirksomheden viser, at der i 1982 blev anvendt 6.990 mill. kr. i 1975-priser til reparati-

on og vedligeholdelse. Tabel Appendix 4.1 viser udviklingen fra 1980

til 3. kvartal 1983 i bruttoinvesteringer i byggevirksomhed.

I 1982 priser (hvor 1975 har index 202 og 1982 index 401) udgjorde de
gennemsnitlige reparations- og vedligeholdelsesarbejder således godt
6.000,- kr. pr. bygning i 1982.

Det bygningsfredede hus og de bevaringsværdige huse er ofte karakteri-

stiske ved særlige bygningsmæssige detaljer. Disse detaljer er med til at

gøre bygningen bevaringsværdig, og det vil nedsætte bygningens beva-

ringsværdi, hvis detaljerne manglede. Det kan være særligt karakteristi-

ske vinduer, gesimser, altaner, friser, udskæringer under udhængsspær,

pilastre, fyldingsporte, fyldingsdøre, dekorerede trappegange og lignen-

de.
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Det er derfor sådanne detaljer, det er væsentligt at opretholde og bevare

som led i en vedligeholdelse og istandsættelse.

For disse detaljer såvel som for de øvrige bygningsarbejder på et beva-

ringsværdigt hus er det endvidere væsentligt, at bygningerne til stadig-

hed bliver vedligeholdt og istandsat, og at den vedligeholdelse og istand-

sættelse, der gennemføres, respekterer husets byggeskik og sker i over-

ensstemmelse med traditionel håndværkerteknik.

Ved vedligeholdelse og istandsættelse af de bevaringsværdige huse og for

den sags skyld også ved forbedringsarbejder og andre bygningsarbejder

må det derfor være en forudsætning, at der tages disse hensyn.

De forhold, der er med til at karakterisere en bygning som bevarings-

værdig, har således betydning ved vurderingen af størrelsen af de gen-

nemsnitlige årlige vedligeholdelses- og istandsættelsesudgifter til opret-

holdelse af de forskellige typer af bevaringsværdige huse, og udvalget

har fundet det væsentligt, at belyse størrelsen af vedligeholdelses- og

istandsættelsesudgifter generelt og for forskellige typer af bygninger til

trods for den individualitet, som kan kendetegne de bevaringsværdige

huse.

I kapitel 7 er nærmere redegjort for, hvilke vedligeholdelses- og istand-

sættelsesarbejder det især er af betydning at få gennemført for at sikre

den bevaringsværdige bygning, og hvilken betydning det har for byg-

ningens bevaringsværdi, at disse arbejder bliver udført med respekt for

husets oprindelige karakter.

I det følgende er gengivet 8 analyser og eksempler vedrørende udgifter

til vedligeholdelse og istandsættelse, der samlet viser noget om størrel-

sesordenen af de udgifter, der medgår til opretholdelse af en bygning

gennem en løbende vedligeholdelse og istandsættelse.

1. Almennyttige bolig- I de senere år har boligministeriet igennem stikprøveundersøgelse belyst

selskabers regnskaber de almennyttige boligselskabers driftsforhold. Det har her været af inter-

esse at se på driftsudgifternes afhængighed af ibrugtagelsesperiode, byg-

gemåde og afdelingens beliggenhed samt udviklingen i de enkelte drifts-

udgifter i forhold til det umiddelbart foregående regnskabsår, d.v.s. ud-

gifternes procentvise ændring.

Udarbejdelsen af disse gennemsnitstal for bebyggelsen har for boligmi-

nisteriet bl.a. til formål at tilvejebringe oplysninger, der kan anvendes

som udgangspunkt ved vurderingen af, hvad der må anses for rimelige

udgifter på de enkelte poster.
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I boligministeriets rapport fra juli 1983, »Almennyttige boligselskabers

regnskab for 1981«, viser analysen, at de gennemsnitlige vedligeholdel-

sesudgifter for almennyttig boligbebyggelse i 1981 pr. m2 etageareal var

på kr. 31,- for de ejendomme, der var taget i brug før 1939. For de ejen-

domme, der var taget i brug i perioden 1975-1980, var de tilsvarende

udgifter på kr. 10,- pr. m2.

Tabel Appendix 4.2 gengiver en oversigt over gennemsnitlige vedlige-

holdelsesudgifter i 1981.

Tabel Appendix 4.2. Gennemsnitlige vedligeholdelsesudg. i 1981 kr. pr. lejlighed

og kr. pr. m2 etageareal samt procentvise ændringer i forhold til 1980. Størrelserne

er fordelt efter afdelingernes ibrugtagelsesår

2. Byggeriets »Planlægning af driftsvenligt byggeri«, Byggeriets Udviklingsråd (BUR)

Udviklingsråd 1982 1982, indeholder visse overvejelser om gennemsnitlige vedligeholdelses-

udgifter og bygningsdeles levetid set i sammenhæng med forskellige ty-
per af byggeri.

I BUR's rapport er bl.a. benyttet erfaringstal fra Odense kommune,

idet Odense kommune gennem en årrække har beskæftiget sig med vur-

dering af størrelsen af vedligeholdelsesudgifter til forskellige typer af

bygninger, som er i kommunens eje.

I rapporten angives gennemsnitsprisen for ren bygningsvedligeholdelse,

d.v.s. uden at medregne renoveringer og lignende, til mellem 37,-

(1981) kr./m2 for bygninger, der anvendes til skoler m.v. og 55,- (1981)

kr./m2 for kommunens administrationsbygninger, herunder Odense

slot.
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3. Odense Magistrats På denne baggrund har Odense Magistrat for udvalget undersøgt de

erfaringstal konkrete udgifter til udvendig og indvendig vedligeholdelse i perioden

1980-83 for 5 forskellige typer af bygninger med forskelligt opførselsår.

Tabel Appendix 4.3 giver en oversigt over udvendige og indvendige

vedligeholdelsesudgifter for perioden 1980-83 for 5 forskellige typer af

bygninger med forskelligt opførselsår og af forskellig størrelse, alle belig-

gende i Odense by.

For disse 5 typer af bygninger varierer de udvendige vedligeholdelsesud-

gifter for 1983 fra 25 kr./m2 for en beboelsesejendom med 7 lejligheder,

opført 1900 til 58 kr./m2 for den lille ejendom, H.C. Andersens barn-

domshjem, der er opført 1780 og nu anvendes til museum.

Odense Magistrat har oplyst, at de vedligeholdelsesudgifter, der er af-

holdt for disse bygninger, og deres størrelse, skyldes, at bygningerne til

stadighed har opretholdt en god standard gennem løbende vedligehol-

delse og istandsættelse.

For bygninger, der gennem en årrække ikke er blevet tilstrækkeligt

istandsat, vil det være nødvendigt over en årrække at regne med større

gennemsnitlige årlige udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse, indtil

bygningens vedligeholdelsesstand er blevet genoprettet.

4. Opretning i I redegørelsen for by- og boligforbedring, boligministeriet 1978, har
forbindelse med bl.a. Almennyttigt Saneringsselskab (nu Saneringsselskabet Danmark)
byfornyelse og Grundejernes Saneringsselskab (nu Sanerings- og Byfornyelsesselska-

bet af 19.3.1970 s.m.b.a.) vurderet bl.a. standardpriser for forbedringer

til henholdsvis en begrænset opretning og en mere omfattende genopret-

ning af en bygning.

Ifølge disse selskaber vil en begrænset opretning, bestående af udskift-

ning af tagrender, istandsættelse aftag, facadeistandsættelse, istandsæt-

telse af linoleum på trapper, maling af hoved- og kældertrappe, repara-

tion og maling af vinduer beløbe sig fra ca. 150,- (1978) kr./m2 til op

mod 300,- - 800,- (1978) kr./m2 for den mere omfattende genopret-

ning. I bilag 7 er de to selskabers analyser gengivet i deres helhed.

5. BYFO Foreningen af ejere og brugere af fredede bygninger (BYFO), der for

ejere af fredede bygninger udarbejder analyser over de fredede bygnin-

gers årlige forfald til brug for den skattemæssige ansættelse af fradrag

for vedligeholdelse, har i forbindelse med foreningens møde med udval-

get peget på, at de gennemsnitlige årlige udgifter til vedligeholdelse for

fredede bygninger er på 107,- (1982) kr./m2 excl. moms.
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Dette beløb er baseret på foreningens erfaringstal og en gennemgang af

190 bygninger i anledning af en på daværende tidspunkt netop gennem-

ført omlægning af beskatningsreglerne for ejere af fredede bygninger.

Fra ejeren af et bygningsfredet enfamiliehus har udvalget modtaget op-

lysninger om de konkret anvendte vedligeholdelsesudgifter i perioden

1977-1982 og det af BYFO beregnede gennemsnitlige forfald pr. år.

6. Bygningsfredet Bygningen er opført i 1780 og restaureret og istandsat i 1976 som led

enfamiliehus i Ålborg i gennemførelsen af en bevarende sanering.

Huset er på ialt 210 m2, og de samlede årlige udgifter til bygningens ind-

vendige og udvendige vedligeholdelse er af foreningen ansat til 85,-

(1982) kr./m2 excl. moms.

I perioden fra 1977-1982 incl. er der anvendt ca. kr. 13.000,- til vedlige-

holdelse, d.v.s. i gennemsnit årligt knap kr. 3.000,- eller godt kr. 10,-

årligt pr. m2. Til uddybning af denne beløbsstørrelse skal det imidlertid

understreges, at huset som nævnt er blevet gennemgribende restaureret

og istandsat i 1976, således at de første års udgifter for huset i et vist

omfang kan sammenlignes med vedligeholdelsesudgifterne for et nyt

hus.

7. Vedligeholdelses- Udvalget har endvidere fra ejeren af en større landbrugsejendom i
udgifter for en Nordjylland for årene 1970-1981 modtaget regnskabsoplysninger om
landbrugsejendom vedligeholdelses-, istandsættelses- og forbedringsudgifterne.

Stuehuset er opført 1863 og er på 318 m2 i én etage med udnyttet tageta-

ge-

I den pågældende periode fra 1970-1981 er afholdt godt kr. 141.000,-

eller gennemsnitlig knap kr. 13.000,- årligt til vedligeholdelse af stuehu-

set, svarende til kr. 40,7m2. Samtlige disse beløb er regnet frem til

1982-priser.

I samme tidsrum er anvendt godt kr. 214.000,- eller gennemsnitlig kr.

19.000,- til forbedringer i form af nyt badeværelse, køkken m.v. Dette

svarer til forbedringsudgifter på kr. 61,7m2. (1982-priser).

En del, især af de indvendige vedligeholdelses- og istandsættelsesarbej-

der, er udført af ejeren selv. Ved den samlede analyse og vurdering af

udgifterne til vedligeholdelse af denne landbrugsejendom skal derfor

indregnes »værdien af eget arbejde«.
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8. Erfaringstal fra de Arkitekt m.a.a. Jørgen Stærmose, der er kgl. bygningsinspektør på Fyn

kgl. bygningsinspektører og i Sønderjylland, ansætter de årlige (udvendige) vedligeholdelsesudgif-

ter for det almindeligt murede hus med tegl, skifer eller stråtag og uden

særlig udsmykning til ca. kr. 30,7m2 bruttoetageareal for en større ejen-

dom, og heri er indregnet en vis andel til periodiske hovedistandsættel-

ser som f.eks. fornyelse af tagbeklædningen, renovering af installationer

m.v.

Såfremt bygningen er med pudsede eller kalkede facader, skønnes udgif-

ten at stige med kr. 5 - 10,-/m2 afhængigt afpudskvalitet og bygnings-

højde.

Arkitekt Jørgen Stærmose understreger samtidig, at de årlige vedlige-

holdelsesudgifter i de konkrete tilfælde i høj grad er afhængige af kon-

struktion, materialevalg m.v.

Kgl. bygningsinspektør i København, arkitekt m.a.a. Nils Koppel peger

på, at udgiften til en bygnings årlige vedligeholdelse altid må vurderes

konkret for den enkelte bygning. Bygningens opførelsesår, opførselsma-

terialer, bygningstype, anvendelse, vedligeholdelsesstandard og en vur-

dering af, om huset er fredningsværdigt eller bevaringsværdigt, er hver

for sig forhold, der har indflydelse på størrelsen af de udgifter, der årligt

medgår til en bygnings vedligeholdelse.

I tabel Appendix 4.4 er givet en samlet oversigt over de gennemsnitlige

årlige vedligeholdelsesudgifter ifølge de analyser og eksempler, der er

nævnt foran.

Opgørelserne viser en stor variation i de gennemsnitlige årlige vedlige-
holdelsesomkostninger pr. m2.

For udgiften til vedligeholdelse af landbrugets stuehuse vil det ofte gæl-

de, at disse alene vedrører udgifter til materialer, idet beboerne selv ud-

fører de fleste vedligeholdelsesarbejder.

For byfornyelse vil det typisk være udgifter til en genopretning, der

bringer den pågældende bygning op til en standard, der svarer til ny-

byggeriet, og det vil ofte være de dårligste boliger, og dermed de boliger

der koster mest pr. m2, som indgår ved vurderingen af udgifter til byfor-

nyelse.

For de tal, udvalget har modtaget fra foreningen af ejere af fredede byg-

ninger (BYFO), gælder, at disse udgiftsberegninger er gennemført som

led i fastsættelsen af en ramme for årlige fradrag for vedligeholdelse af
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Tabel Appendix 4. 4. Gennemsnitlige årlige udvendige vedligeholdelses- og (genop-

retnings)-udgifter pr. m2 ifølge forskellige opgørelser.

opførelsesår kr./m2 prisindex
Almennyttige boligselskaber:
Alment byggeri før 1939 31,- 1981 priser

Odense Magistrat:
Beboelsesbygning med 7 lej-
ligheder 1900 25,- 1983 priser
H. C. Andersens barndomshjem 1780 58,- 1983 priser
Bibliotek 1880 39,- 1983 priser
Fraugde skole 1902 30,- 1983 priser
Fangel Alderdomshjem 1938 36,- 1983 priser

Kgl. bygningsinspektør, ark.
m.a.a. Jørgen Stærmose:
Et alm. større muret hus 30,-
Et hus med pudsede eller
kalkede facader 40,-

BYFO, Foreningen af ejere og
brugere af fredede ejendomme:
Gennemsnit af 190 ejendommes
beregnede »Forfald pr. år« før 1900 107,-1» 1982 priser

Bygningsfredet enfamiliehus i
Ålborg: 1780
BYFO's beregnede »Forfald pr. 85,-1)+2) 1982 priser
år«
Ejerens faktiske anvendte
udgifter 10,-2) faktiske

priser
Ejeren af landbrugsejendom i
Nordjylland:
Regnskabstal for landbrugs-
ejendommen 1863 40,- 1982 priser

Byfornyelsesselskaberne:
mindre genopretning - 150,-3) 1978 priser
større genopretning - 800,-3> 1978 priser
1) Det af BYFO beregnede årlige forfald pr. år, som grundlag for ejerens skattemæs-

sige muligheder for fradrag for vedligeholdelse.
2) Omfatter både indvendige og udvendige vedligeholdelsesudgifter.
3) Omfatter genopretnings- og istandsættelsesarbejder.
Kilde: Fredningsstyrelsen.
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fredede bygninger og ikke umiddelbart kan tages som udtryk for de fak-

tiske afholdte årlige udgifter til vedligeholdelse. Det skal således under-

streges, at de enkelte analysers tal ikke alle er direkte sammenlignelige.

Levetider Ved skønnet over størrelsen af udgifter til vedligeholdelse og istandsæt-
telse er der nøje sammenhæng med skønnet over de levetider, som de

enkelte bygningsdele gennemsnitligt vurderes at have.

Tabel Appendix 4.5 indeholder oplysninger fra Odense Magistrat, For-

eningen af ejere, administratorer og brugere af fredede bygninger (BY-

FO) og Byggenets Udviklingsråd (BUR) om skønnede levetider for bl.a.

tegltage og trævinduer.

For de fredede bygninger har fredningstyrelsens repræsentant i udvalget
oplyst, at f.eks. tegl- og skiftertage ved en løbende vedligeholdelse uden
omlægning har kunnet holde over 100 år. Det kan endvidere konstate-
res, at der ved en løbende vedligeholdelse undgås ofte bekostelige ud-
skiftninger af f.eks. vinduer, tage, kviste m.v. I stedet kan disse bygnin-
ger vedligeholdes i form af istandsættelse, hvor kun nødvendige dele ud-
skiftes som led i reparationsarbejder.

Udvalgets konklusion Bygningens opførelsesår, opførelsesmaterialer, bygningstype, anvendel-

se, vedligeholdelsesstandard og en vurdering af, om huset er frednings-

værdigt eller bevaringsværdigt, er alle momenter, der har indflydelse på

størrelsen af de årlige udgifter, der medgår til den enkelte bygnings ved-

ligeholdelse og istandsættelse. De analyser, udvalget har gengivet, viser

dels konkrete eksempler på størrelsen af de årlige udgiftsbeløb til konkre-

te bygninger, dels gennemsnitlige betragtninger over, hvad vedligehol-

delse, istandsættelse og genopretning vurderes til at koste.

Størrelsen af udgiften til den årlige vedligeholdelse og istandsættelse be-

ror således på den konkrete bygning og dennes standard. En ejer, der
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har et bindingsværkshus, hvor vedligeholdelsesstandarden er dårlig, må
således regne med, at udgifterne til en betryggende vedligeholdelse alt
andet lige ikke blot i en genopretningsfase kan nærme sig det dobbelte,
men på grund af materialernes karakter også typisk vil være dyrere at
vedligeholde end et grundmuret hus af teglstensmur.

Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at en ejendom, der til stadighed
bliver vedligeholdt og istandsat, udgiftsmæssigt er billigere på længere
sigt end den ejendom, hvor vedligeholdelsen udsættes. Ved at udskyde
istandsættelsesarbejder vil der herved hurtigt ske et accelererende forfald
med de deraf følgende betydelige udgifter til en genopretning og ofte for-
nyelse af bygningsdele.
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Appendix 5

Beskatningsreglerne for fast ejendom og den
skattemæssige betydning af begreberne vedli-
geholdelse og forbedring

Spørgsmålet om, hvilke udgifter der er udgifter til vedligeholdelse af en

fast ejendom, og hvilke udgifter der er udgifter til forbedringer og mo-

derniseringer, har betydning i forskellige beskatningsmæssige sammen-

hænge.

I kapitel 7 er beskrevet, hvilke typer af arbejder vedrørende en fast ejen-

dom, der er med til at opretholde og sikre en bevaringsværdig ejendom,

og i kapitel 12 er givet en beskrivelse af, hvilke bygningsarbejder vedrø-

rende en bygningsfredet ejendom, hvad enten disse betegnes som vedli-

geholdelse, istandsættelse eller restaurering, der kræver tilladelse fra

fredningsstyrelsen.

I forhold til skattemyndighederne er spørgsmålet om, hvad der hører

under begrebet vedligeholdelse, fastlagt gennem en årelang praksis hos

disse myndigheder, hvor begrebet er afgrænset i forhold til forbedrings-

arbejder på en fast ejendom.

Afgrænsningen af, hvilke arbejder der er vedligeholdelsesarbejder, er for

skattemyndighederne ikke den samme som den, der f.eks. vil blive lagt

til grund ved administrationen af byggeloven, bygningsfredningsloven

eller lejelovgivningen.

Afgrænsningen og dermed besvarelsen af spørgsmålet, hvilke udgifter

der er udgifter til vedligeholdelse, har betydning for ejere af ejendomme,

der ikke er omfattet af reglerne om standardfradrag, d.v.s. udlejnings-

ejendomme, erhvervsejendomme, ejendomme med to eller flere selv-

stændige lejligheder, enfamiliehuse, ejerlejligheder og tofamiliehuse, der

udlejes eller i væsentlig grad anvendes erhvervsmæssigt.

Statsskattelovens Disse ejere kan i indkomstopgørelsen i henhold til statsskattelovens § 6e

§ 6e fratrække faktiske vedligeholdelsesudgifter, mens udgifter til forbedrin-

ger ikke kan fratrækkes.
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Ejere af én- og Indtil skatteåret 1964/65 havde ejere af én- og tofamiliehuse, der blev

tofamihehuse beboet af ejerne, også adgang til at fradrage vedligeholdelsesudgifter.

Ved lov nr. 207 af 31. maj 1963 blev adgangen til at fradrage vedligehol-

delsesudgifter indskrænket for disse ejere, idet man indførte et stan-

dardfradrag.

Standardfradraget Standardfradraget, der er uafhængigt af de faktisk afholdte udgifter, var

dengang på 1,5% af ejendomsværdien, dog højst 1.500 kr. pr. selvstæn-

dig lejlighed om året. I dag er fradraget 1% af den kontante ejendoms-

værdi, dog højst 2.000 kr.

Landbrugets stuehuse Ved lov nr. 125 af 31. marts 1982 indførtes fra og med indkomståret

1982 også standardfradrag for landbrugets stuehuse (incl. gartnerier)

samt for ejendomme, som indeholder en eller to selvstændige lejlighe-

der, og som i væsentlig omfang benyttes erhvervsmæssigt.

Herved blev fradragsberegningen vedrørende vedligeholdelsesudgifter

for disse ejendomstyper sidestillet med reglerne for én- og tofamiliehuse

i stedet for den hidtidige ordning, hvorefter der kunne foretages fradrag

for de faktiske driftsudgifter vedrørende hele landbrugsejendommen og

altså også for bygningen til beboelse.

Den skattemæssige Beskatningsmæssigt er fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter så-
afgrænsning af ved- danne udgifter, der er en følge af almindeligt slid og ælde.
ligeholdelsesudgifter

Erhvervs- og udlej- Hvorvidt en udgift for erhvervsejendomme og udlejningsejendomme

ningsejendomme kan fratrækkes - og for én- og tofamiliehuse samt stuehuse tidligere kun-

ne fratrækkes - som vedligeholdelsesudgifter på ejerens selvangivelse,
beror på en skattemæssig bedømmelse af ejendommens tilstand på det
tidspunkt, da ejeren erhvervede ejendommen.

Forbedringer i I de tilfælde, hvor bygningsarbejderne bringer ejendommen i en bedre

forhold til standar- tilstand end ved erhvervelsen, kan udgifterne ikke trækkes fra.

den ved erhvervelses-

tidspunktet

For én- og tofamiliehuse, der delvis anvendes til erhverv, og for den del

af landbrugets bygninger, der ikke anvendes til beboelse, samt for er-

hvervsejendomme, har afgrænsningen mellem, hvad der er udgifter til

forbedring og udgifter til vedligeholdelse fortsat betydning.

Især er sondringen af betydning ved nyerhvervede ejendomme, da en

ny ejer ofte anvender betydelige beløb til istandgørelse af ejendommen.
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Standardprocent- For at få en praktisk arbejdsregel er der gennemført et standardprocent-

fradrag for nyerhvervede fradrag for de første tre ejerår. I almindelighed kan der således kun an-

ejendomme erkendes fradrag indenfor 35% af den årlige lejeindtægt for udlejede én-

og tofamiliehuse og 25% for udlejningsejendomme.

Procentfradraget beregnes i forhold til den fulde årsleje, selv om ejen-

dommen først er erhvervet i løbet af året.

Hvis ejeren har afholdt vedligeholdelsesudgifter ud over den nævnte

procentbegrænsning, kan det overskydende beløb ikke overføres til ef-

terfølgende år, uanset om maksimumsfradraget ikke udnyttes fuldt ud.

Hvis ejeren ikke har afholdt udgifter svarende til det maksimale fradrag,

kan det maksimale fradrag for efterfølgende år forøges med den uudnyt-

tede del af fradraget. Det er en forudsætning, at der i det pågældende

år faktisk er afholdt udgifter svarende til fradraget, og at disse udgifter

i øvrigt kan karakteriseres som vedligeholdelsesudgifter.

Procentreglen er en formodningsregel. Konkrete omstændigheder kan

afkræfte formodningen om, at udgifter ud over et til procentreglerne

svarende beløb er udtryk for en forbedring. Der kan således efter om-

stændighederne blive tale om at godkende fradrag i større omfang end

efter procentreglerne eller i mindre omfang.

Udgifter til udbedring af skader indtruffet efter skatteyderens overtagel-

se af ejendommen kan fradrages fuldt ud ved siden af procentbegræns-

ningen, og det samme gælder udgifter, der afholdes for at bevare ejen-

dommen i en sådan stand, at den fortsat kan udlejes.

Reglerne om procentbegrænsningen findes i de vejledende anvisninger,

som hvert år vedtages af ligningsrådet i medfør af skattestyrelsesloven.

Opsat vedligeholdelse Hvis en ejer af en fast ejendom, hvortil der fortsat er fradragsret, i ejerti-

den har opsat almindelig vedligeholdelse over en længere periode, kan

sådanne samlede vedligeholdelsesudgifter imidlertid trækkes fra i ind-

komstopgørelsen, når de afholdes. Ligeledes er udgifter, der er en følge

af den almindelige risiko, ejendommen er udsat for, fra f.eks. svampe-,

husbukke-, fugt-, væggetøj- og stormskader, ligeledes fradragsberettige-

de vedligeholdelsesudgifter.

Offentligt påbud Om udgiftens afholdelse har været nødvendig som følge af offentlige på-

bud, er derimod ikke i sig selv afgørende, og det er ligeledes uden betyd-

ning, om udgiften eventuelt bevirker en nedgang i de fremtidige vedlige-

holdelsesudgifter. Anvendelsen af nye og forbedrede materialer vil end-
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videre ikke i sig selv medføre, at udgiften helt eller delvis anses for en

forbedringsudgift.

Moderniseringer Udgifter til indlæggelse af badeværelse og centralvarme, kloakering og

tilslutning til vandværk er derimod typiske eksempler på forbedringsud-

gifter, mens udgifter til installation af elkraft i en ejendom som følge af,

at gasforsyningen i kommunen er under afvikling, er en fradragsberetti-

get vedligeholdelsesudgift.

Isoleringsudgifter Udgifter til isolering er som udgangspunkt en forbedring, idet dog en

mindre del af udgiften eventuelt kan henregnes til vedligeholdelse. I vis-

se tilfælde, f.eks. ved reparation af eksisterende isolering, kan hele udgif-

ten dog henregnes til vedligeholdelse.

Brandsikring Udgifter til brandsikring behandles skattemæssigt på samme måde, som

andre udgifter med hensyn til afgørelsen af, om der foreligger forbedring

eller vedligeholdelse, og dette gælder som nævnt, uanset at der er tale

om offentligt påbudte foranstaltninger. Udgangspunktet er imidlertid,

at udgifterne er forbedringsudgifter.

Tagreparation Om og i givet fald i hvilket omfang udgifter til tagreparation kan fra-

trækkes som vedligeholdelsesudgifter, beror på en konkret bedømmelse

hos ligningsmyndighederne af, hvorvidt reparationen har tilført ejen-

dommen en forbedring.

Ombygningsudgifter Ved ombygninger vil det ofte bero på et skøn, i hvilket omfang der er

tale om forbedring eller vedligeholdelse. I afgørelsen af, om der i det en-

kelte tilfælde foreligger vedligeholdelse eller forbedring, tillægges det lo-

kale skøn ofte en vis vægt, og det er op til de lokale ligningsmyndighe-

der, om udgifter ved ombygning kan anses for også at indeholde udgif-

ter til vedligeholdelse.

Standardfradrag - Baggrunden for indførelsen af en standardfradragsordning i 1964/65 var

forenkling af navnlig, at det voldte betydelige vanskeligheder at foretage afgrænsning

ligningsarbejdet mellem de fradragsberettigede vedligeholdelsesudgifter og de ikke fra-

dragsberettigede udgifter til forbedringer. Standardfradraget betød der-

for en forenkling af ligningsarbejdet.

Yderligere blev det antaget, at ejere, der bor i eget hus, ikke havde sam-

me tilskyndelse til at begrænse vedligeholdelsesudgifterne som ejere af

udlejningsejendomme.

Ved lovændringen i 1982 blev stuehusene ligestillet med én- og tofami-

liehusene.
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Ejere af udlejnings- For ejere af udlejningsejendomme, d.v.s. ejere af ejendomme med mere

ejendomme end to udlejede lejligheder til beboelse, gælder særlige sæt af regler for

fritagelse for indkomstbeskatning af beløb, der hensættes til forbedrings-

arbejder og vedligeholdelse samt særlige fradragsregler i øvrigt, jfr. leje-

lovens § 63 og boligreguleringslovens § 80.

Lejere For lejere i en udlejningsejendom har reglerne den indirekte betydning,

at de udgifter, som en ejer har haft til forbedringsarbejder, kan fås dæk-

ket hos lejerne gennem forhøjelse af lejen i modsætning til udgifter til

vedligeholdelse.

Afgørelsen af, om et arbejde er et vedligeholdelsesarbejde eller et forbed-

ringsarbejde, er i denne sammenhæng imidlertid heller ikke den samme

som den skattemæssige begrebsafgrænsning.

I lejeloven og boligreguleringsloven bedømmes arbejdernes karakter af

henholdsvis forbedring/vedligeholdelse i forhold til nytten af de gennem-

førte arbejder for lejeren.

Hvis man f.eks. har gennemført brandsikringsarbejder, vil udgifterne til

sådanne arbejder som udgangspunkt blive anset for vedligeholdelsesud-

gifter i forhold til lejelovgivningens regler, mens der i beskatningsmæs-

sig henseende er en formodning om, at udgifterne er forbedringsudgif-

ter.

Udgifter til vedlige- Udgifter til vedligeholdelse dækket ved et skattefrit statstilskud kan ikke

holdelse dækket ved samtidig fradrages ved indkomstopgørelsen.

statstilskud

Afskrivningsberettigede For afskrivningsberettigede bygninger er der ved lov nr. 197 af 18. maj

bygninger 1982 indsat en ny bestemmelse i afskrivningslovens § 21, stk. 2-4. Her-

efter kan udgifter til ombygning og forbedring af afskrivningsberettigede

bygninger og installationer i afskrivningsberettigede bygninger i det om-

fang, de ikke overstiger 5 % af et nærmere angivet beregningsgrundlag,

fradrages i det indkomstår, hvori udgiften afholdes.

Binding i Grund- For alle udlejningsejendomme med mere end 2 beboelseslejligheder er

ejernes investeringsfond der ved en ændring af boligreguleringsloven og lejeloven i 1982 (lovbe-

kendtgørelse nr. 46 af 28. januar 1983 og lovbekendtgørelse nr. 45 af

28. januar 1983) fastsat en pligt for alle ejere af ejendomme med mere

end 2 beboelseslejligheder til at binde 5 kr./m2 i 1983, 10 kr./m2 i 1984,

12 kr./m2 i 1985 og 15 kr./m2 i 1986 i Grundejernes investeringsfond,

således at de bundne midler kan frigives til dækning af udgifter til ejen-

dommens lejelovsmæssige vedligeholdelse i det omfang, der ikke er til-
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strækkelige midler til denne vedligeholdelse gennem de lovpligtige leje-

hensættelser.

Skattemæssigt er disse hensættelser indkomstskattefri, men udgifter til

vedligeholdelse, hvor der er brugt midler fra denne konto, kan ikke sam-

tidig fradrages.

Ejerlejligheds- For ejerlejlighedsindehavere gælder det særlige, at der hverken er mulig-

indehavere hed for at anvende et standardfradrag eller trække faktiske afholdte ved-

ligeholdelsesudgifter fra ved indkomstopgørelsen. Ejerlejlighedsforenin-

ger har heller ikke adgang til at fradrage udgifter til udvendig vedlige-

holdelse - og dette gælder også indehavere af en ejerlejlighed i en fredet

bygning.

Udvalgets konklusioner Af landets godt 1,4 mill, bygninger til beboelse er langt de fleste bygnin-

ger én- og tofamiliehuse, stuehuse til landbrug og sommerhuse hvortil

der alene er mulighed for at anvende reglen om standardfradrag. Knap

89.000 bygninger er etagebygninger, hvor der for udlejningsejendom-

mene er mulighed for at trække de faktiske udgifter til vedligeholdelse

fra ved indkomstopgørelsen. Afgørelsen af, hvad der regnes for vedlige-

holdelsesarbejder, træffes af ligningsmyndigheden på grundlag af en

årelang praksis og med udgangspunkt i ejerens ejertid og ikke på grund-

lag af, om arbejdet konkret i forhold til bygningen må anses for vedlige-

holdelse.

Ved udformningen af skattelovgivningen er der lagt betydelig vægt på

at gøre beskatningsreglerne nemme at administrere, idet der ikke skal

ske en faktisk vurdering af størrelsen af de årlige vedligeholdelsesudgif-

ter for den enkelte ejendom.

Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at der for ejere af bevaringsværdi-

ge huse, herunder for indehavere af ejerlejligheds- eller andelsboliger i

en bevaringsværdig ejendom, i vid udstrækning er det samme behov for

at skaffe øgede midler til sikring af husene, som der er for ejere af lan-

dets ejendomme til beboelse i fredede bygninger.
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Appendix 6

Udenlandsk lovgivning

De tendenser, der gør sig gældende inden for det danske bygningsfred-

nings- og bygningsbevaringsområde, kan også genfindes i større eller

mindre omfang i andre lande, som vi normalt sammenligner os med.

For at få et indtryk af, hvorledes man dels i vore nabolande Norge og

Sverige, dels i Holland og England har behandlet problematikken ved-

rørende bygningsfredning af enkeltejendomme og sikring i en bredere

sammenhæng af de bevaringsværdige ejendomme og bevaringsværdige

miljøer, er i det følgende givet en oversigtlig beskrivelse af lovgivningen

og de administrative forhold i disse land.

Udvalgets formand og sekretær har sammen med repræsentanter fra

fredningsstyrelsen været i England og Holland for med disse myndighe-

der at drøfte især de administrative problemer, der knytter sig til en af-

grænsning af den bevaringsværdige bebyggelse og administrationen af

et i forhold til antallet af fredede bygninger stort antal ejendomme.

Norge I Norge går lovgivningen om bygningsbevaring i form af bygningsfred-
ning tilbage til 1920. Denne lovgivning er i dag afløst af lov nr. 50 af

9. juni 1978 om kulturminder, der udover bestemmelser om bygning-

fredning af bygningsværker og anlæg af arkitektonisk eller kulturel vær-

di også omfatter bestemmelser om faste fortidsminder og skibsvrag

(fund). Lovgivningen er administrativt henlagt til miljøministeriet.

I lighed med den danske bygningsfredningslov vedrører den norske byg-

ningsfredningslov et forholdsvis begrænset antal bygninger, mens kom-

munerne har ansvaret for og kompetencen til at sikre ældre bevarings-

værdige bebyggelser og bevaringsværdige miljøer.

Ved en ændring af den norske byplanlov i 1965 blev der åbnet mulighed

for, at et område som led i byplanlægningen også kan bevares af miljø-

mæssige grunde. Herudover kan kommunerne anvende byggeloven

som hjemmel for at varetage lokale bevaringsinteresser.
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I november 1983 har Miljøverndepartementet udsendt en rundskrivelse

til kommunerne om bevaring af ældre bebyggelser gennem regulerings-

planlægning i medfør af byggeloven. Vejledningen er udsendt på grund

af et udbredt ønske hos kommunerne om at sikre den ældre bebyggelse,

bl.a. for at videreføre lokal tradition og egenart.

I medfør af byggeloven kan kommunen gennemføre en mere generel

sikring af bl.a. enkeltbygninger og bygningsmiljøer, gaderum og plad-

ser, gårdsrum og sammenhænge mellem bygninger og kulturlandskabet

under forudsætning af, at bebyggelsen har historisk, antikvarisk eller

anden kulturel værdi.

Miljøverndepartementet peger i rundskrivelsen på, at der ofte kan være

behov for at gennemføre lokale registreringer og anføre endvidere:

»I det lokale bevaringsarbeid bør man ta utgångspunkt i et helhetssyn basert på ønsker og
behov for å ta vare på bestemte miljøer. I dag er det ofte slik at man ikke blir oppmerksom
på verdierne før man står overfor en konflikt, som f.eks. når et vegprosjekt eller nybygging
vil medføre inngrep i et eksisterende bygningsmiljø.

Det må understrekes at regulering til spesialområde med formål bevaring ikke er det sam-
me som fredning. I motsetning til fredning vil slik form for bevaring ikke omfatte bygnin-
gens interiør og pålegger heller ikke vedlikeholdsplikt utover det som følger av bygningslov-
ens alminnelige bestemmelser. Modernisering og forandringer er derfor fullt mulig. En
gammel bygning kan bli like funksjonsdyktig som en ny, samtidig som både bygningens
og strøkets egenart blir tätt vare på.

Departementet peker iden forbindelse spesielt på at det ligger en økonomisk verdi iden
gamle bygningsmassen. Dessuten viser det seg ofte at denne også på en forholdsvis enkelt
mate kan tilpasses nye funksjoner og at rehabilitering av gamle hus kan bli betydelig billige-
re enn å bygge nytt.«

Denne reguleringsplanlægning indebærer, at der bl.a. kan fastsættes

regler for, hvordan den ydre vedligeholdelse (udbedringer og reparatio-

ner) skal udføres.

Ejere, hvis ejendomme bliver omfattet af en bevarende reguleringsplan,

har mulighed for at ansøge kommunen om tilskud, og der er en særlig

ordning, hvorefter en kommune kan tage kontakt til to af landets banker

med henblik på finansieringsordninger til »utbedringslån« til specielt be-

varingsværdige huse.

Sverige I Sverige har den statslige indsats med hensyn til beskyttelse og sikring

af kulturhistorisk værdifuld bebyggelse op til slutningen af 1960 været

begrænset til monumenter og enkeltbygninger af særlig arkitektonisk el-

ler historisk betydning.
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En kraftig debat om miljøbevaring og nedrivninger i 1960'erne og be-
gyndelsen af 1970'erne medførte, at der op gennem 1970'erne er gen-
nemført et omfattende arbejde med henblik på reformer af statens al-
mindelige kulturpolitik og af planlægningslovgivning m.m., og spørgs-
målet om sikring af den bevaringsværdige bebyggelse indgik i dette re-
formarbejde.

I 1979 udkom betænkningen Kulturhistorisk bebyggelse - Värd att vår-
da - Betänkande av byggnadsvårdsutredningen (SOU 1979:17) og i
1981 - Stadsförnyelse och Bostadsförbättring. Delbetänkande från
Stadsförnyelseskomittén (SOU 1981:99). Med Rigsdagsbeslutningen
1980/81:122 blev der endvidere givet øgede muligheder for støtte til byg-
ningsbevaring, og senest har Riksantikvarieämbetet udarbejdet publika-
tionen: Statsligt stöd till vården av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
- Förordningar, föreskrifter och allmänna råd.

Beslutningen om fysisk landsplanlægning og organiseringen af Kultur-
minnesvårdens virksomhed gav grundlaget for et vidtgående mere gene-
relt bevaringsarbejde, hvor der især er blevet lagt vægt på de miljømæs-
sige værdier og kulturarvens sociale betydning.

Dette er kommet til udtryk i det svenske forslag til en ny plan- og bygge-
lov (SOU 1979:65,66) og i en beslutning om at forøge de statslige låne-
og tilskudsmuligheder til bevaringsværdig bebyggelse dels direkte gen-
nem økonomisk støtte fra Rigsantikvarieämbetet og dels som led i
sanerings- og byfornyelsesarbejdet i byerne.

Ansvaret for at værne de kulturhistorisk værdifulde bygninger ligger pri-
mært hos den enkelte ejer. Kommunerne har imidlertid pr. tradition det
grundlæggende ansvar for bebyggelsesmiljøernes udformning og der-
med også ansvaret for at bevare de kulturhistorisk værdifulde miljøer og
bebyggelser.

For fredede bygninger eksisterer byggnadminneslagen 1960:690, hvor-
efter enkeltstående betydningsfulde bygninger kan sikres gennem en
bygningsfredning. Sikringen af de fredede bygninger hører administra-
tivt under Rigsantikvarieämbetet.

Da de svenske kriterier for en fredning er snævrere end de danske, har
spørgsmålet om en mere generel sikring af den bevaringsværdige bebyg-
gelse og Rigsantikvarieämbetets / Statens medvirken hertil været cen-
tralt ved overvejelserne om reformer på bevaringsområdet.

For fredede bygninger er der mulighed for at opnå økonomisk støtte, ho-
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vedsagelig i form af lån på op til 90% til dækning af udgiften ved et re-

staureringsarbejde. Det bemærkes dog herved, at de fredede bygningers

antal er begrænset i forhold til bl.a. antallet af fredede bygninger i Dan-

mark.

Det erkendtes imidlertid, at staten økonomisk burde medvirke mere ge-

nerelt ved bevaring af bevaringsværdige bebyggelser og bebyggelsesmil-

jøer bl.a. for at stimulere interessen hos kommunerne og de regionale

myndigheder for dette bevaringsarbejde.

For den bevaringsværdige bebyggelse er der derfor åbnet mulighed for,

at Rigsantikvarieämbetet kan bevilge økonomisk støtte indenfor et be-

løb, der årligt optages på statsbudgettet. Denne støtte gives primært til

bevaringsværdige huse, der ikke er beboelseshuse i byerne og som af den

grund typisk ikke har mulighed for at blive omfattet af saneringsvirk-

somhed.

I princippet kan Rigsantikvarieämbetet dog også støtte beboelseshuse i

byerne, men for denne kategori af bygninger er det almindelige, at

der ydes særlige beboelseslån til ombygninger som led i sanering og by-

fornyelse, idet låneunderlaget forhøjes, når der er tale om et bevarings-

værdigt hus.

Hvis en bygning er registreret som bevaringsværdigt, kan ejeren efter

anbefaling af Länsbostadsnämden få billige statslån til restaurering og

vedligeholdelse.

For et bostadshus sker dette som nævnt i forbindelse med sanering og
byfornyelse.

Huse, som ikke er bostadshuse - eller bostadshuse som har et bevarings-

værdigt interiør - kan derimod få støtte fra Rigsantikvarieämbetet.

Denne støtte kan ydes på helt op til 50% af udgifterne.

Et tilskud skal opgives til skattevæsenet, men kan fradrages i sin helhed,

hvis arbejderne udføres af håndværkere.

Endelig er der åbnet mulighed for at yde øgede økonomisk tilskud, f.eks.

hvor der bliver tale om at lægge stråtag på et ældre bevaringsværdigt

hus.

Holland I Holland startede på privat initiativ en drøftelse af muligheden for en

sikring og beskyttelse af historiske monumenter allerede i 1859.
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I forbindelse med gennemførelsen i 1901 af en reguleringslovgivning for
købstadsbebyggelse med sigte på nybyggeri var man fra lovgivnings-
magtens side opmærksom på problemerne vedrørende bevaring af de
gamle byhuse, og i 1903 blev det besluttet at gennemføre en samlet be-
skrivelse og gennemgang af historiske monumenter.

I 1940 blev denne registreringsvirksomhed fulgt op af en provisorisk
bygningsfredning. Først i 1961 blev der gennemført en lovgivning om
fredning af historiske og arkitektoniske værdifulde monumenter, herun-
der enkeltbygninger.

I 1964 blev bygningsfredningsloven udbygget, således at den i dag inde-
holder hjemmel til at sikre både enkeltbygninger og bygningsværker og
by- og landsbymiljøer.

Reguleringen af bygningsbevaringsområdet sker i dag gennem byg-
ningsfredningsloven, byggeloven og loven om regionplanlægning.

Pr. 1982 var der optaget omkring 42.000 bygninger på den hollandske
liste over fredede bygninger, og der var registreret omkring 330 samlede
by- og landsbymiljøer som fredet/bevaringsværdig.

Selv om den hollandske bygningsfredningslov åbner mulighed for at fre-
de bygninger, der er 50 år gamle eller ældre, er langt det overvejende
antal fredede bygninger fra før 1850. På grund af en voksende kritik af
dette forhold bygningsfredes for tiden især nyere bygningsanlæg.

For sikringen af de bevaringsværdige huse samler interessen sig om den
hjemmel, der er i den hollandske bygningsfredningslov til at frede sam-
lede by- og landsbymiljøer.

Forberedelse af sikringen af et by- eller landsbymiljø sker centralt efter
forhandlinger med de lokale og regionale myndigheder. De bevarings-
værdige, men ikke fredede bygninger, der er beliggende i et by- og
landsbymiljø, fremhæves ved en særlig markering på et kortmateriale,
som den hollandske fredningsstyrelse udarbejder i samarbejde med bo-
ligministeriet og den enkelte kommune.

Både kulturministeriet og boligministeriet har mulighed for at yde til-
skud til fredede bygninger og til bevaringsværdige bygninger inden for
et fredet by- eller landsbymiljø.

I 1981 var der optaget 115 mill. H.fl. på statsbudgettet til restaurerings-
arbejder på fredede bygninger. Størrelsen af et tilskud afhænger af:
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Bygningstypen (hus, mølle, slot etc.),

ejerforhold (privat, organisation, forening eller offentlig myndig-
hed),

fredningstype (er det bygningsfredet eller bevaringsværdigt som

del af et miljø),

beliggenhed (i et byfornyelsesområde eller et miljø andetsteds),

hvilket ministerium, der giver tilskuddet og

størrelsen af den samlede restaureringsudgift.

For fredede ejendomme med privat ejer kan der ydes 30%, i visse særli-

ge tilfælde 50% i tilskud til gennemførelse af bygningsarbejder. Tilsva-

rende tilskudsmuligheder gælder for bevaringsværdige huse beliggende

i et fredet by- eller landsbymiljø.

Herudover yder både amtskommune og kommune tilskud til restaure-

ring af fredede og bevaringsværdige bygninger. For kommunernes ved-

kommende er det 30% af det beløb, som kulturministeriet har accepte-

ret som tilskudsberettiget. De udgifter, en kommune har i forbindelse

med en sådan støtte, refunderes gennem en fælleskommunal kasse,

kommunefonden.

For amtskommunerne udgør støtten mellem 5 og 10% af det tilskudsbe-

rettigede beløb.

De ydede tilskud er indkomstskattefri, og der er mulighed for vedlige-
holdelsesfradrag på selvangivelsen afhængig af ejendommens værdi.

England I England er det først og fremmest kommunerne, der i medfør af lovgiv-

ningens bestemmelser har ansvaret for og fører tilsyn med landets arki-

tektoniske og historisk betydningsfulde bygninger, som fortsat anven-

des.

Op til 2. verdenskrig eksisterede der i England kun lovgivning om sik-

ring af ruiner, bymure og andre fortidsminder. Historiske bygninger,

der ikke var beboede, sikredes ved, at staten erhvervede disse gennem

en frivillig overtagelse. Herudover skete bygningsbevaringen gennem

frivillige organisationer, hvor National Trust, der blev dannet sidst i

1800-tallet, og Civic Trust fra midten af 1960'erne er de mest betyd-

ningsfulde.

De omfattende ødelæggelser under 2. verdenskrig medførte en stigende

interesse for bevaring af historiske bygninger og miljøer, og i midten af

1940'erne gennemførtes den første lovgivning (Town and Country Plan-

ning Act), hvorefter det blev muligt at sikre bygninger, der fortsat er i
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brug. I dag er det The Town and Country Plannning Act fra 1971, der
indeholder bestemmelser om fredede bygninger.

I henhold til denne lovgivning skete der gennem 1950'erne en klassifice-
ring og fredning af historiske og bevaringsværdige enkeltbygninger.
Sammenlignet med Danmark, hvor der er omkring 3.500 fredede ejen-
domme, har England over 300.000 fredede ejendomme.

Igennem 1960'erne mistede England i antal flere bygninger gennem
nedrivninger og bevidst forfald end gennem ødelæggelse under 2. ver-
denskrig.

I begyndelsen af 1980 besluttedes det derfor at intensivere arbejdet med
registrering og bygningsfredning. Dette arbejde påregnes færdiggjort
ved udgangen af 1984, og det skønnes, at antallet af fredede bygninger
til den tid vil komme op på omkring 500.000.

Retsvirkningerne af en bygningsfredning svarer stort set til de retsvirk-
ninger, der gælder i Danmark for fredede bygninger.

I 1967 blev der som en integreret del af den øvrige planlægningslovgiv-
ning gennemført bestemmelser, der åbner mulighed for en sikring af
samlede miljøer, de såkaldte »Conservation areas«. Disse planlægnings-
bestemmelser giver mulighed for at sikre ikke blot bygningsfredede byg-
ninger, men også et områdes bevaringsværdige huse og disses omgivel-
ser, såsom træer, fortove, belægning og hegn.

Indenfor et »Conservation area« finder der en bygningsmæssig kontrol
sted, ikke blot af de fredede huse, men også af de bevaringsværdige huse
og af de huse, der ikke nødvendigvis er bevaringsværdige, men som og-
så indgår som en del af helheden. De lokale myndigheder yder endvide-
re rådgivning og vejledning til alle ejere af ejendomme i et sådant områ-
de.

Ved vurderingen af, hvilke bygninger der er bevaringsværdige indenfor
et »Conservation area« indgår ikke, som ved de fredede bygninger, et
alderskriterium, og i dag medtages mere generelt under betegnelsen be-
varingsværdig bebyggelse også mellemkrigsårenes byggeri.

I London er ca. 30.000 ejendomme fredede, og omkring 120.000 ejen-
domme er beliggende indenfor et »Conservation area«.

Den intensiverede registrering af den bevaringsværdige bebyggelse fore-
tages af lokale registratorer. Vurderingen af den enkelte bygnings beva-
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ringsværdi foretages på grundlag af et vejledningsmateriale, der beskri-
ver - opdelt på typer - hvad der kan begrunde, at en bygning henføres
til kategorien af fredede bygninger eller kategorien af bevaringsværdige
bygninger.

Den enkelte ejendoms ejer kontaktes ikke forud for registreringen og
inddrages således ikke i beslutningen om klassificering af ejendommen
som fredet eller bevaringsværdig. Selve beslutningen om at optage den
enkelte bygning på listen over fredede bygninger eller karakterisere byg-
ningen som bevaringsværdig sker centralt.

Når en ejendom er bygningsfredet eller klassificeret som bevaringsvær-
dig, er det den lokale myndighed, der har ansvaret for at sikre ejendom-
men. Dette arbejde foregår oftest i tæt samarbejde med lokale beva-
ringskomiteer.

I England er der en historisk tradition for, at en ejer har en pligt til at
bevare sin ejendom. Ejere af fredede ejendomme stilles således ikke i
skattemæssig henseende gunstigere end andre ejere af fast ejendom.

Ejeren af en ejendom i et »Conservation area« har imidlertid mulighed
for at få økonomiske tilskud.

Til en bygningsfredet ejendom kan der således opnås 75% i tilskud af
offentlige midler, herunder byfornyelsesmidler til restaurerings- og ved-
ligeholdelsesarbejder. Der er endvidere mulighed for yderligere tilskud
fra private fonde.

Til de ikke bygningsfredede men bevaringsværdige bygninger indenfor
et »conservation area« kan der ydes tilskud på mellem 25% og 50% til
restaurering.

I tilknytning til den konkrete restaurering og de mere generelle beva-
ringsbestræbelser anvendes endvidere ikke ubetydelige ressourcer på
rådgivning og vejledning. I enkelte kommuner sker dette bl.a. gennem
udsendelse af husstandsomdelte vedligeholdelsesblade.
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Bilag 1

Skrivelse af 23. juli 1983 fra miljøministeren til
Ministeriet for skatter og afgifter, Indenrigs-
ministeriet, Boligministeriet, Kommunernes
Landsforening, Amtsrådsforeningen i Dan-
mark, miljøministeriets planstyrelse og fred-
ningsstyrelse

1. Nedsættelse af udvalg om sikring af betryggende vedligeholdelse af
ældre bevaringsværdige ejendomme på land og i by.

Ministeren for skatter og afgifter har i tillægsbetænkningen, afgivet den
26. marts 1982 over forslaget til lov om ændring af ligningsloven (leje-
værdi af egen bolig m.v.), givet tilsagn om, at regeringen vil nedsætte
et udvalg til at overveje, hvilke foranstaltninger der kan være hensigts-
mæssige for at sikre en betryggende vedligeholdelse af ældre bevarings-
værdige bygninger.

Et flertal i folketingets skatte- og afgiftsudvalg var i forbindelse med
ændringen i ligningsloven, hvorefter der er gennemført standardfradrag
på 2.000 kr. for landbrugets stuehuse i stedet for de faktiske vedligehol-
delsesudgifter, opmærksom på, at der kunne være ekstraordinære udgif-
ter ved vedligeholdelse af ældre bevaringsværdige men ikke fredede
ejendomme. I overensstemmelse hermed har miljøministeren og skatte-
ministeren derfor besluttet at nedsætte et udvalg under miljøministeriet.

2. Kommissorium.

Udvalget skal overveje, hvilke foranstaltninger der kan være hensigts-
mæssige for at sikre betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsvær-
dige, men ikke fredede ejendomme på land og i by.

Udvalget skal herunder overveje grundlaget for, hvilke grupper af byg-
ninger der er bevaringsværdige, og hvilke der har særlige vedligeholdel-
sesproblemer af såvel teknisk som økonomisk art.

Endvidere skal udvalget undersøge betydningen af den kortlægning af
den bevaringsværdige bebyggelse, der i dag finder sted i relation til løs-
ningen af vedligeholdelsesproblemer.
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Udvalget skal søge at fremkomme med forslag til hensigtsmæssige løs-
ninger, herunder forslag til ændringer i lovgivningen.

Udvalget skal med henblik på en løsning af problemerne nærmere un-
dersøge mulighederne for gennemførelse af lempelser i beskatningen
konkret og generelt, for øget støtte til vedligeholdelses- og istandsættel-
sesarbejder, herunder midler til beskæftigelsesarbejder og ved at tilveje-
bringe muligheder for et øget genbrug af materialer.

Udvalget skal under arbejdet tage kontakt med landbrugets organisatio-
ner og andre interesserede organisationer.

Udvalgets arbejde forventes færdig 1. juli 1983.

3. Udvalgets sammensætning.

Udvalget sammensættes således:
1 formand
2 repræsentanter for fredningsstyrelsen
1 repræsentant for planstyrelsen,

der udpeges af miljøministeren.

1 repræsentant for ministeriet for skatter og afgifter
1 repræsentant for boligministeriet
1 repræsentant for indenrigsministeriet
1 repræsentant for Kommunernes Landsforening
1 repræsentant for Amtsrådsforeningen.

Man skal i den anledning anmode skattedepartementet, indenrigsmini-
steriet, boligministeriet, Kommunernes Landsforening og Amtsråds-
foreningen om at udpege en repræsentant til udvalget, der som formand
får kommunaldirektør Jens N. Christiansen.

Fredningsstyrelsen, der skal fungere som sekretariat for udvalget, vil
herefter indkalde til udvalgets første møde om tilrettelæggelsen af det vi-
dere arbejde.

Erik Holst / Marianne Winther
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Bilag 2

Udvalgets skrivelse af 15. december 1982 til
kommunerne

Under miljøministeriet er i juli 1982 nedsat et udvalg, der har fået til
opgave at undersøge de særlige problemer, der knytter sig til vedligehol-
delse af ældre bevaringsværdige - men ikke fredede - ejendomme både
på land og i by, og overveje med henblik på en løsning af problemerne,
hvilke foranstaltninger der kan være hensigtsmæssige løsninger.

I forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget om ændring af
ligningsloven (bestemmelse om lejeværdi af egen bolig m.v.), nu lov nr.
125 af 30. marts 1982, hvor der blev gennemført standardfradrag på
2.000 kr. for landbrugets stuehuse i stedet for den hidtidige bestemmelse
om fradrag for faktiske vedligeholdelsesudgifter, gav den daværende mi-
nister for skatter og afgifter tilsagn om, at regeringen ville nedsætte et
udvalg til at overveje, hvilke foranstaltninger der kan være hensigtsmæs-
sige for at sikre betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsværdige
bygninger.

Udvalget er herefter nedsat af den daværende miljøminister efter aftale
med den daværende minister for skatter og afgifter.

Udvalgets kommissorium er gengivet i sin helhed som bilag 1 til dette
brev. Som bilag 2 er vedlagt en fortegnelse over udvalgets medlemmer.

Den nuværende regering har tilsluttet sig udvalgets nedsættelse og det
kommissorium, udvalget har fået.

Udvalget har under sin første drøftelse fundet, at et af hovedemnerne
for udvalgets arbejde er besvarelsen af spørgsmålet, hvad der i denne
sammenhæng kan betegnes som bevaringsværdig bebyggelse. Dette
spørgsmål har betydning for afgrænsningen af de ejendomme, der skal
omfattes af udvalgets øvrige overvejelser, indstillinger og konklusioner.

En ejendom kan allerede være klassificeret som bevaringsværdig gen-
nem en bygningsfredning, i medfør af særlige bestemmelser i en beva-
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rende lokalplan, i en byplanvedtægt eller gennem en særskilt tinglys-
ning.

Herudover er der for visse særlige områder i byerne og for visse landsby-
er gennemført detaljerede registrerings- og analysearbejder.

I miljøministeriet, fredningsstyrelsens publikation »Vejledning i regi-
strering af byer og bygninger, 1981« er optrykt en fortegnelse over ud-
givne bevaringsplaner og registranter m.v. Oversigten vedlægges.

Udvalget er imidlertid blevet orienteret om, at der herudover i de enkel-
te kommuner kan foreligge yderligere materiale om bevaringsværdig be-
byggelse i kommunen, f.eks. for en kommunes landsbyer.

Til brug for udvalgets videre drøftelser, skal udvalget anmode om fra
de enkelte kommuner at måtte modtage dels en fortegnelse over bevarende
lokalplaner, som er vedtaget eller under udarbejdelse, byplanvedtægter med
bevaringsbestemmelser og tinglysninger på enkelte ejendomme i medfør af den
tidligere byggelovs § 43, dels en fortegnelse over de registreringer og andre
relevante optegnelser vedrørende bevaringsværdig bebyggelse i byer, lands-
byer og i det åbne land, der i øvrigt måtte foreligge i kommunen.

Udvalget skal endvidere anmode om kommunens vurdering af, hvor
mange ejendomme i kommunen de pågældende fortegnelser omfatter.

Udvalget er opmærksom på, at kommunen tidligere kan have indsendt
lokalplanerne eller byplanvedtægterne til fredningsstyrelsen.

Af hensyn til den stramme tidsfrist for afslutningen af udvalgets arbejde
skal udvalget anmode om at måtte modtage eventuelt materiale inden
udgangen af januar måned 1983.

Materialet bedes sendt til udvalgets sekretær, fuldmægtig Inge Lise Ene-
voldsen, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.

Med venlig hilsen
Jens N. Christiansen
formand
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Bilag 3

Udvalgets skrivelse af 15. december 1982 til
De danske landboforeninger. (Tilsvarende
breve er sendt til: Danske Husmandsforenin-
ger, Industrirådet, Håndværksrådet, Bygge-
fagenes Samarbejdsudvalg, Foreningen af
Skov- og Landejendomsbesiddere i Danmark
og Tolvmandsforeningerne)1*

Under miljøministeriet er i juli 1982 nedsat et udvalg, der har fået til
opgave at undersøge de særlige problemer, der knytter sig til vedligehol-
delse af ældre bevaringsværdige - men ikke fredede - ejendomme både
på land og i by, og overveje med henblik på en løsning af problemerne,
hvilke foranstaltninger der kan være hensigtsmæssige løsninger.

I forbindelse med folketingets behandling af lovforslaget om ændring af
ligningsloven (bestemmelsen om lejeværdi af egen bolig m.v.), nu lov
nr. 125 af 30. marts 1982, hvor der blev gennemført standardfradrag på
2.000 kr. for landbrugets stuehuse i stedet for den hidtidige bestemmelse
om fradrag for faktiske vedligeholdelsesudgifter, gav den daværende mi-
nister for skatter og afgifter tilsagn om, at regeringen ville nedsætte et
udvalg til at overveje, hvilke foranstaltninger der kan være hensigtsmæs-
sige for at sikre betryggende vedligeholdelse af ældre bevaringsværdige
bygninger.

Udvalget er herefter nedsat af den daværende miljøminister efter aftale
med den daværende minister for skatter og afgifter.

Udvalgets kommissorium er gengivet i sin helhed som bilag 1 til dette
brev. Som bilag 2 er vedlagt en fortegnelse over udvalgets medlemmer.

1) Udvalget har endvidere sendt en tilsvarende skrivelse med anmodning om en udtalelse
til følgende: Sammenslutningen for Bygnings- og Landskabskultur, Selskabet for
Bygnings- og Landskabskultur, Bygnings Frednings Foreningen, Sammenslutningen
af ejere, administratorer og brugere af fredede bygninger (BYFO), Danske Arkitek-
ters Landsforbund, Nationalmuseet, Rigsantikvaren, Landsforeningen Landsbysam-
fund, Landsforeningen Landsbyerne i Danmark, Danmarks Naturfredningsforening,
Statens Museumsnævn, rådgivende civilingeniør H. Due-Hansen, Haderslev og
gårdejer Niels Bønløkke, Brovst.
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Den nuværende regering har tilsluttet sig udvalgets nedsættelse og det
kommissorium, udvalget har fået.

Med udgangspunkt i kommissoriet har udvalget fundet, at der især er
3 hovedemner, udvalgets arbejde skal koncentreres om, og som nærme-
re skal belyses og afklares som led i udvalgets arbejde.

Det første hovedemne er en besvarelse af spørgsmålet, hvad der i denne
sammenhæng kan betegnes som bevaringsværdigt. Dette spørgsmål har
betydning for afgrænsningen af de ejendomme, der skal omfattes af ud-
valgets øvrige overvejelser, indstillinger og konklusioner.

Det kunne overvejes alene at lade den konstatering af en ejendoms beva-
ringsværdighed, der har udmøntet sig i en eller anden form for retlig
regulering eller i optagelsen i en såkaldt bevaringsplan eller i en regi-
strant, være det, der danner grundlaget for udvalgets videre arbejde.
Dette grundlag er imidlertid efter udvalgets foreløbige opfattelse for-
mentlig både for sparsomt og for uensartet til sagligt at afgrænse ældre
bevaringsværdig bebyggelse. Udvalget har foreløbig ment at nedenstå-
ende kriterier kunne indgå i afgrænsningen, men hører gerne nærmere
om eventuelle andre kriterier.

Bygningens alder har traditionelt været det første, man lagde vægt på ved
vurderingen af bevaringsværdien ud fra det synspunkt, at jo ældre en
bygning er, jo sjældnere er den.

Ved vurderingen af en gammel bygning vil man i høj grad overveje,
hvor intakt den er, hvor meget af bygningen der stammer fra opførelsen,
hvor meget der er ændret ved ombygninger eller simpelthen forsvundet
ved nedslidning.

Graden af sjældenhed vokser ved opførelsesmaterialernes beskaffenhed,
sådan at forstå, at et spinkelt bygget hus (bindingsværk, rent træ, lerkli-
ning og lignende) jo er mere udsat for vejrliget og tidens tand end solidt
murstensbyggeri.

Et andet kriterium for bevaringsværdi er den arkitektoniske kvalitet. Her
lægger man bl.a. vægt på bygningens proportioner, materialer og de
ændringer, der er foretaget på bygningen, ligesom man lægger vægt på,
at en bygning kan være udtryk for en hel egns byggeskik.

Det tredie bevaringskriterium er den kulturhistoriske interesse, en bygning
har. Her lægges ikke blot vægt på bygningens bygningskulturelle værdi,
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men også f.eks. på, om der har knyttet sig en historisk/kulturhistorisk
begivenhed til bygningen.

Endvidere kan bevaringsværdi være knyttet ikke blot til den enkelte
bygning, men til den helhed af bygninger, hvori den indgår, d.v.s. beva-
ringsværdigt for miljøet.

Konstateringen af en ejendoms bevaringsværdi alene på grundlag af et
alderskriterium er et objektivt kriterium, der fremgår af kommunernes
BBR-register, mens de øvrige kriterier er mindre objektive. De enkelte
kriterier vil ikke nødvendigvis være sammenfaldende og vil heller ikke
indgå med samme vægt ved en samlet vurdering af en ejendoms beva-
ringsværdighed.

Det andet hovedemne er en nærmere vurdering og afgrænsning af, hvilke
vedligeholdelsesarbejder der med rimelighed kan være tale om, når det
drejer sig om at sikre en betryggende vedligeholdelse af en bevarings-
værdig ejendom. Ved denne vurdering må indgå overvejelser om karak-
teren af de forskellige typer af vedligeholdelsesarbejder og deres betyd-
ning for at opretholde ejendommens bevaringsværdige karakter. Som
led i belysningen af dette emne må indgå en vurdering af, hvilke særlige
problemer af håndværksmæssig, materialemæssig og økonomisk karak-
ter der knytter sig til sådanne arbejder, og mulighederne for at udnytte
genbrug af materialer ved gennemførelsen af disse arbejder. Til brug for
udvalgets arbejde hører man gerne eventuelle bemærkninger hertil.

Det tredie hovedemne er en nærmere vurdering af muligheden for offent-
lig støtte og effekten heraf. I denne vurdering må indgå både en vurde-
ring af den betydning, de enkelte ordninger kan have for at sikre vedli-
geholdelse af en bevaringsværdig ejendom, og en vurdering af den vide-
regående realøkonomiske effekt for de kommunale budgetter, for statens
budget og multiplikatoreffekten i samfundet som helhed.

Ved denne vurdering må også sammenfattende vurderes, hvorvidt de
samlede omkostninger ved en istandsættelse og vedligeholdelse af en
ejendom ligger ud over den vurderede bevaringsværdi af ejendommen.
Til brug for udvalgets arbejde hører man gerne eventuelle bemærknin-
ger til dette emne.

Som det fremgår af udvalgets kommissorium, skal udvalget tage kontakt
med landbrugets organisationer og andre interesserede organisationer.

Udvalget skal herved indbyde repræsentanter for De Danske Landbo-
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foreninger til en drøftelse med udvalget den 10. februar 1983 om for-
middagen. Denne drøftelse vil finde sted på Schæffergården, Erme-
lundsvej 105, 2820 Gentofte.

Udvalgets sekretær vil ca. 8 dage før mødet aftale mere nøjagtigt møde-
tidspunktet med foreningen.

Med henblik på at få det størst mulige udbytte af drøftelsen skal udval-
get foreslå, at De Danske Landboforeningers foreløbige overvejelser og
synspunkter sendes til udvalget inden den 6. januar 1983, således at ud-
valget får lejlighed til at gøre sig bekendt med dem inden mødet.

Brevet bedes sendt til udvalgets sekretær, fuldmægtig Inge Lise Ene-
voldsen, fredningsstyrelsen, Amaliegade 13, 1256 København K.

Med venlig hilsen
Jens N. Christiansen
Formand
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Bilag 4

Oversigt fordelt på kommuner efter amtsind-
delingen over bygninger til beboelse1* fordelt
efter opførelsesår2 * og opførelsesmaterialer3) i
tal og i procent af det samlede antal bygninger
til beboelse (opgørelsestidspunkt 1.1.1981)4)

1) Bygninger til beboelse har følgende bygningskategorier inden for Bygge- og Boligregi-
stret (BBR):

Stuehuse til landbrugsejendomme.
Parcelhuse, hvilket vil sige fritliggende bygninger, der overvejende eller udelukken-

de tjener som bolig, og hvor der som hovedregel kun er en bolig.
Række-, kæde og dobbelthuse er bygninger bestående af sammenbyggede boliger.

Såfremt en bygningsdel er beliggende på en ejendom, er den opgjort som én bygning,
og flere sammenbyggede boliger på en ejendom er også opgjort som én bygning.

Flerfamiliehuse, hvilket vil sige huse for flere familier, herunder 2-familiehuse, som
typisk er udlejnings- eller ejerlejlighedsejendom, hvor der findes 2 eller flere lejlighe-
der, der enten tjener som bolig eller anvendes til erhverv/institution.

Sommerhuse omfatter alle bygninger, der anvendes som sommerhuse, fritidshuse
m.v., d.v.s. også anneks-bygninger, der anvendes som sommerhuse.

En lille restgruppe, nemlig andre bygninger, hovedsagelig til beboelse, d.v.s. byg-
ninger, der overvejende omfatter boliger med tilknytning til erhverv eller en institu-
tion, der har til huse i bygningen, og som samlet på landsbasis udgør mindre end 700
bygninger, er ikke medtaget.

2) Beboelsesbygninger med uoplyst opførelsesår er ikke medtaget.
3) Disse kolonner omfatter bygninger, hvor bygningens tag og facader ifølge BBR stadig

er af, hvad udvalget har betegnet som en kombination af traditionelle materialer. D.v.s.
bygninger, der er opført af mursten med tagpaptag, tegltag eller stråtag, bygninger op-
ført af bindingsværk med tagpap, strå- eller tegltag og bygninger opført af træ eller med
træbeklædning.

Herunder er således ikke medtaget bygninger af mursten, letbeton, asbestcement-
plader og bygninger af betonelementer med henholdsvis built-up tag, med skifertag eller
asbestcementskifertag, med cementstentage eller med tage af metalplader.

4) Ved opgørelsen har det ikke være muligt særskilt at udskille bygninger til beboelse,
opført af mursten med naturskifertage, uanset at disse bygninger efter udvalgets op-
fattelse også må henføres under den gruppe bygninger, der kan komme på tale som
bevaringsværdige.
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Bilag 5

Oversigt over byplanvedtægter (B), lokalpla-
ner (L), herunder landzonelokalplaner (Lz)
med bevaringsbestemmelser, udarbejdede re-
gistranter, bevaringsplaner m.v. samt tingly-
ste bevaringsbestemmelser i medfør af den
tidligere byggelovs § 43, stk. 1c i de enkelte
kommuner1' - Kommuneundersøgelsen -

1) Oversigten medtager kun lokalplaner, der er endeligt vedtaget, og registreringer
m.v., der er udarbejdet. I litteraturfortegnelsen til denne betænkning findes en over-
sigt over øvrigt materiale vedrørende bevaring, herunder forskelligt planlægningsma-
teriale med bevarende sigte, som udvalget har fået oplyst, findes i kommunerne.

Tallene ud for de enkelte byplanvedtægter og lokalplaner angiver antallet af ejen-
domme omfattet af bestemmelserne.

Kolonne 2 omfatter byplanvedtægter og lokalplaner med bestemmelser om forbud
mod nedrivning og ændring af eksisterende bygninger.

Kolonne 3 omfatter byplanvedtægter og lokalplaner, hvor der er fastsat bestemmel-
ser, der regulerer den eksisterende (og ny) bebyggelses ydre udformning, men hvor
der som hovedregel ikke også er bestemmelser om forbud mod nedrivning.

Hvor en byplanvedtægt eller lokalplan både indeholder bestemmelser om forbud
mod nedrivning og bestemmelser til regulering af den eksisterende bebyggelses ydre
udformning, er lokalplanen eller byplanvedtægten opført i begge kolonner.

Kolonne 4 indeholder en oversigt over registranter, bevaringsplaner og andre regi-
streringer, der foreligger udarbejdet i de enkelte kommuner. Hvor intet andet er
nævnt, har udvalget antaget, at det er kommunen selv, der har forestået registrerin-
gen. For enkelte af registreringerne foreligger årstallet for udgivelsen ikke oplyst for
udvalget, og det er derfor udeladt i oversigten.

Kolonne 5 indeholder oplysninger om antallet af ejendomme, hvor der er tinglyst
bevaringsbestemmelser i medfør af den tidligere byggelovs § 43, stk. 1c.

Der henvises i øvrigt til betænkningens kapitel 4 og Appendix 2.
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Bilag 6

Oversigt over og adresser for lokale og lands-
dækkende fonde

Lokale bevaringsfonde

Københavns amt Dragør kommune

Dragør Byfond, stiftet i 1972.

Adresse:

Arkitekt m.a.a. Povl Abrahamsen

Forvaltning for kultur og byplan

Stations vej 7, 2791 Dragør.

Fonden yder økonomisk støtte til bevarelse af bygningerne i Dragør

gamle bydel.

Store Magleby Landsbys Bevaringsfond, stiftet i 1973.

Adresse:

Arkitekt m.a.a. Povl Abrahamsen

Forvaltning for kultur og byplan

Stationsvej 7, 2791 Dragør.

Fonden yder økonomisk støtte og rådgivning til borgere og kommunen

med henblik på bevaring af Store Magleby landsbys gamle bygninger.

Frederiksborg amt Farum kommune

Fonden til bevaring af gamle bygninger i Farum, stiftet i 1974.

Adresse:

Fru Ruth Riis-Hansen

Farumgård, 3520 Farum.

Fonden yder støtte til bevaring af bygninger, bybilleder og landskaber

i Farum kommune eller til erhvervelse af bygninger eller arealer, der

derefter kan sættes i den stand, det skønnes hensigtsmæssigt for formå-

let, samt pålægger klausuler, der sikrer deres beståen.

Arbejdsfonden for Farum Naturpark, stiftet i 1968.

Adresse:

Kontorchef Mogens Munch

Rønnemosegaard, Ganløse, 2760 Måløv.
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Fonden yder støtte til bevaring, vedligeholdelse, restaurering, jordkøb,
videresalg med fredningsklausul m.v.

Fredrikssund kommune

Frederikssund Bevaringsfond under stiftelse.

Adresse:

Arkitekt Jørgen Thomsen

Byvej 67, 3600 Frederikssund.

Fondens formål er at virke for bevarelse af gamle bygninger og miljøer

af kulturhistorisk værdi i Frederikssund kommune.

Frederiksværk kommune

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Frederiksværk's fond,
under stiftelse.

Adresse:

Retsassessor Jørgen Kortzau

Nørregade 1 F, 3300 Frederiksværk.

Vedtægter er under udarbejdelse.

Roskilde amt Køge kommune

Køge-Fonden, stiftet i 1936.

Adresse:

Arkitekt m.a.a. Karsten Vibild

Kirkestræde 14-16, 4600 Køge.

Fonden yder bl.a. støtte til restaurering, vedligeholdelse af gamle byg-

ninger af kulturhistorisk værdi i Køge kommune, navnlig hvor ejeren ik-

ke selv kan udrede de dermed forbundne udgifter. I særlige tilfælde kan

fonden erhverve sådanne bygninger. Fonden kan desuden i samarbejde

med byråd, museum og andre institutioner deltage i vedligeholdelse el-

ler genskabelse af miljøer i Køge kommune, som vil være af betydning

for byens eller egnens historiske præg.

Køge-Fondens Lånefond, stiftet i 1975.

Adresse:

Arkitekt m.a.a. Karsten Vibild

Kirkestræde 14-16, 4600 Køge.

Fonden yder støtte til restaurering og vedligeholdelse af ejendomme,

hvorpå der i medfør af bygningsvedtægt for Køge købstad af 1963 § 22

eller andre tilsvarende senere bestemmelser er tinglyst bestemmelser om

byrådets godkendelse af bygningers ydre fremtræden.
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Roskilde kommune

Set. Jørgensbjerg-fonden, stiftet i 1973.

Adresse:

Roskilde byråd

Rådhuset, 4000 Roskilde.

Fonden har til formål at sikre gennemførelsen af bevaringsplanen for

Set. Jørgensbjerg-området i Roskilde kommune.

Storstrøms amt Rødby kommune

Fond til bevarelse af bygninger og miljøer i Rødby kommune, stiftet i

1978.

Adresse:

Kommunaldirektør Arne R. Sørensen

Administrationsbygningen,

Fruegade 7, 4970 Rødby.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til bevaring af bygninger og

andre bevaringsværdige objekter i Rødby kommune.

Bornholms amt Rønne kommune

Rønne Bevaringsfond, stiftet i 1973.

Adresse:

Overlæge Johannes Thoms

Storegade 23, 3700 Rønne.

Fonden yder økonomisk støtte til restaurering af bevaringsværdige huse

i Rønne.

Fyns amt Odense kommune m.fl.

Fonden til fynske Kulturminders Bevaring, stiftet i 1960.

Adresse:

Museumsinspektør Niels Oxenvad

Odense Bys Museer

Jernbanegade 13, 5000 Odense.

Fonden har til formål at virke for bevaring af kulturminder på Fyn,

hvad enten det drejer sig om bygninger, områder eller andet. Fonden

kan i dette øjemed såvel selv erhverve og drive fast ejendom m.v. som

yde støtte - herunder af økonomisk karakter - til foreninger og institu-

tioner.

Assens kommune

Fonden til fremme og bevaring af bygningskultur, stiftet i 1967.
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Adresse:
Fonden for fremme og bevaring af bygningskultur
c/o Haandværker-Sparekassen
Østergade 34, 5610 Assens.

Fonden har til formål at fremme og bevare bygningskultur inden for As-
sens kommune.

Assens Kommunes Jubilæumsfond, stiftet i 1974.

Adresse:
Assens kommunalbestyrelse
Rådhuset, 5610 Assens.

Fonden yder støtte til ejere af bevaringsværdige huse inden for Assens
kommune.

Faaborg kommune
Fåborg-Fondet, stiftet i 1943.

Adresse:
Direktør H.L. Brønner
Nyborgvej 125, 5600 Faaborg.

Fondet har til formål »at værne det gamle og sætte skik på det nye« i
Faaborg og dens nærmeste omegn.

Fonden til Bevaring af ældre Bygninger i Faaborg, stiftet i 1925.

Adresse:
Faaborg Spare- og Lånekasse
Torvet 6,
5600 Faaborg.

Fonden har til formål at bevare og vedligeholde sådanne bygninger i
Faaborg, som ved deres ælde eller bygningsmåde må anses for at have
kulturhistorisk interesse.

Langeskov og Nyborg kommuner
Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i de øst-
fynske kommuner, stiftet i 1975.

Adresse:
Fhv. trafikminister Sv. Horn
Sprotoften 46, 5800 Nyborg.

Fonden yder støtte til bevaring af bevaringsværdige bygninger inden for

Nyborg kommune og nabokommuner.

Nyborg kommunes bevaringsfond, stiftet i 1973.
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Adresse:

Nyborg kommunalbestyrelse

Rådhuset, 5800 Nyborg.

Fonden yder støtte til bevarings- og restaureringsarbejder inden for Ny-

borg kommune.

Rudkøbing, Tranekær og Sydlangeland kommune

Fonden til bevarelse af gamle huse på Langeland og Strynø, stiftet i

1967

Adresse:

Landsretssagfører A. Trolle-Christensen

Brogade 7, 5900 Rudkøbing.

Fonden har til formål at virke for bevaring af gamle huse og bybilleder

på Langeland og Strynø inden for Rudkøbing, Tranekær og Sydlange-

land kommuner.

Ullerslev og Ørbæk kommuner

Se Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i de

østfynske kommuner, ovenfor.

Ærøskøbing kommune

Ærøskøbing-Fonden, stiftet i 1944.

Adresse:

Fuldmægtig Jørgen Svarrer

Søndergade 61, 5970 Ærøskøbing.

Fonden har til formål at bevare såvel de gamle bygninger i Ærøskøbing

som byens helhedspræg i den oprindelige eller så nært som muligt oprin-

delige skikkelse. Fonden rådgiver, vejleder og yder økonomisk støtte i

forbindelse hermed inden for Ærøskøbing kommune.

Sønderjyllands amt Rislum-Fonden, stiftet i 1967.

Adresse:

Landsretssagfører Hagen Hagensen

Frederiksberg Alle 51, 1820 København V.

Fonden har til formål at støtte kulturelle formål mellem Kongeåen og

Ejderen.

Bredebro kommune

Ballum-Enges Forskønnelsesfond, stiftet i 1973.

Adresse:

Digegreve, gårdejer Niels Lorenzen

Ballum Østende 13, 6780 Skærbæk.
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Fonden har til formål at istandsætte, vedligeholde og drive de gamle be-

vandingsmøller i Ballum-Enge, Bredebro kommune, at værne egnens

særprægede vestslesvigske landskabskultur samt gennem oplysning at

arbejde for vestegnens bygningsmæssige og kulturelle egenart.

Haderslev kommune

Støttefond til bevarelse af ældre bygninger i Haderslev kommune, stiftet

i 1974.

Adresse:

Seminarieadjunkt K. Eggers Hansen

Havgyden 41, Bæk, 6100 Haderslev.

Fonden yder økonomisk støtte til de ejere, som ikke har mulighed for

at afholde den merudgift til reparationer, som måtte følge af den dekla-

ration, der på grundlag af bygningsvedtægtens § 22 er lagt på deres

ejendom.

Sønderborg kommune

Bedre Bymiljøs Bevaringsfond, stiftet i 1974.

Adresse:

Murermester Chr. Paulsen

Løngang 7, 6400 Sønderborg.

Fonden yder støtte til vedligeholdelse af gamle huse samt fastholdelse af

ældre bygningers og bydeles præg i Sønderborg kommune.

Tønder kommune

Tønder-Fonden, stiftet i 1962.

Adresse:

Dr.phil. Sigurd Schoubye

Ribe Landevej 17, 6270 Tønder.

Fonden har til formål at virke for bevarelse af gamle huse og gadebille-

der i Tønder by.

Aabenraa kommune

Aabenraa byhistoriske forenings bevaringsfond, stiftet i 1979.

Adresse:

Afdelingsarkitekt K.A. Flade

Langløkke 9, 6200 Aabenraa.

Fondens formål er at virke for bevarelse af gamle huse og gadebilleder

i Aabenraa kommune.

Ribe amt Esbjerg kommune

Esbjerg byfond, stiftet i 1978.
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Adresse:

Stadsarkitektens kontor

Rolfsgade 90, 6700 Esbjerg.

Fonden yder støtte til bl.a. særlige fortjenstfulde restaureringer af ældre

ejendomme samt opkøb af særlig karakteristiske eller tidstypiske ejen-

domme med henblik på restaurering og videresalg.

Fanø kommune

Fonden Gamle Sønderho, stiftet i 1928.

Adresse:

Niels Brink Jensen

Jakobesgaard, Sønderho, 6720 Fanø.

Fonden yder støtte til bevaring af de gamle huse i Sønderho, Fanø kom-

mune.

Ribe kommune

Det gamle Præg, stiftet i 1899.

Adresse:

Ribe Turistforening

Torvet 3-5, 6760 Ribe.

Oprettet til bevaring af Ribe bys historiske præg.

Ribe Forskønnelseskomite, stiftet i 1842.

Adresse:

Amtsfuldmægtig H. Andrup

Puggårdsgade 3, 6760 Ribe.

Komiteen har til formål at fremme etablering af grønne områder samt

spadseregange og at støtte formål inden for bypleje, herunder bygnings-

restaurering i Ribe by.

Rislumfonden, se under Sønderjyllands amt.

Vejle amt Fredericia kommune

Fredericia byråds fond vedrørende bevarelse af gamle bygninger i Fre-

dericia kommune, stiftet i 1977.

Adresse:

Fredericia kommune

Rådhuset, 7000 Fredericia.

Fondets midler kan alene anvendes til bevarelse eller sikring af ejendom-

me i Fredericia kommune, der er fredede i henhold til lov om bygnings-

fredning og til ejendomme, for hvilke der i overensstemmelse med lov

om kommuneplanlægning er sket tinglysning om bebyggelsens ydre
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fremtræden. Fondets midler kan dog også anvendes til dækning af ud-

gifter ved særlig konsulentbistand til støtte for plan- og miljøudvalget,

herunder arkitektbistand til såvel nye arbejder som mere restaurerings-

prægede opgaver. Undtagelsesvis og efter godkendelse af byrådet i de

enkelte tilfælde kan vedtægten også bringes til anvendelse på andre ejen-

domme i Fredericia kommune.

Århus amt Ebeltoft kommune

Ebeltoft-Fonden, stiftet i 1932.

Adresse:

Ingeniør Erik S. Bergtorp

Ndr. Strandvej 1, 8400 Ebeltoft.

Fonden yder støtte til ejere af gamle bevaringsværdige huse i Ebeltoft

kommune.

Mariager kommune

Selskabet til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager A/S, stiftet i 1962.

Adresse:

Dommer Ebbe Nielsen

Klosteret, 9550 Mariager.

Selskabets formål er at opkøbe, restaurere og videresælge med beva-

ringsdeklaration samt at støtte reparations- og restaureringsarbejder på

bevaringsværdige huse inden for Mariager kommune.

Randers kommune

Fonden til bevaring af gamle bygninger i Randers kommune, reorgani-

seret i 1974.

Adresse:
Museumsinspektør Bjørn Stürup

Kulturhistorisk Museum

Stemannsgade 2, 8900 Århus.

Fonden har til formål at bidrage til bevarelse af kulturhistoriske og æste-

tisk værdifulde bygninger og gadepartier i Randers kommune.

Århus kommune

Bevarings- og restaureringsfonden, stiftet i 1968.

Adresse:

Århus byråd

Rådhuset, 8000 Århus C.

Fonden yder støtte til foreninger og institutioner, som søger at løse

bevarings- og restaureringsopgaver i Århus kommune.
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Viborg amt Skive kommune
Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Skive og

omegn, stiftet i 1974.

Adresse:

Salgschef Bent Kristensen

Bøgevænget 2, 7800 Skive.

Fonden yder bl.a. støtte til bevaring af bygninger, bybilleder og land-

skaber i Skive kommune.

Viborg kommune

Viborg byråds fond vedrørende bevarelse af gamle bygninger i Viborg

kommune, stiftet i 1974.

Adresse:

Byrådets byplanudvalg, Stadsingeniørens kontor

Nytorvgyde 3, 8800 Viborg.

Fonden har til formål at sikre og bevare ejendomme i Viborg kommune,

der er fredede i henhold til lov om bygningsfredning, og ejendomme, for

hvilke der i overensstemmelse med bygningsvedtægtens bestemmelser -

§ 22 - er sket tinglysning om bebyggelsens ydre fremtræden. Fondets

midler kan også anvendes til dækning af udgifter ved særlig konsulentbi-

stand, herunder arkitektbistand.

Nordjyllands amt Nibe kommune

Fonden til bevaring af værdifulde gamle bygninger og miljøer i Nibe

kommune, stiftet 1975.

Adresse:

Lærer Evan Christensen
Valmuevangen 1, 9240 Nibe.

Fonden yder støtte til bevaring af gamle bygninger og miljøer i Nibe

kommune.

Skagen kommune

Brøndums legat, stiftet i 1933.

Adresse:

Skagen byråd

Administrationsbygningen, 9990 Skagen.

Legatet er stiftet i 1933, og 1/4 af nettoprovenuet kan anvendes til vel-

dædige formål til gavn for Skagen og dens befolkning.

Aalborg kommune

Selskabet til bevarelse af gamle Aalborghuse, stiftet i 1964.
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Adresse:
Selskabet til bevarelse af gamle Aalborghuse
Fjordgade 21, 9000 Aalborg.

Selskabet har til formål at købe, vedligeholde og bevare gamle bygnin-
ger i Aalborg, som anses for at have kulturhistorisk værdi.

Landsdækkende fonde og legater

Carlsen-Langes Legatstiftelse, oprettet i 1912.

Adresse:
Carlsen-Langes Legatstiftelses kontor
Gammelkjøgegaard, 4600 Køge.

Stiftelsen yder hjælp til fattige, syge, fortrinsvis i Gammelkjøgegaards
omegn, udbredelse af kristendommen, skovbrugets fremme, fremme af
håndværk, landbrug og bygningskunst, udgivelse afskriftlige afhandlin-
ger eller til studieundersøgelser i naturvidenskabelig og i historisk øje-
med samt støtte i fædrelandets eller almenmenneskeligt øjemed.

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.

Adresse:
Havnegade 5, 1093 København K.

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til fremme og udvikling af
den kunstneriske udformning og præsentation af danske frembringelser
samt at yde økonomisk støtte inden for andre kunstneriske og kulturelle
områder. Fonden kan bl.a. yde støtte til arbejdet med formgivning og
emballering af danske produkter, herunder til kunsthåndværk og kunst-
industri.

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, stiftet i 1970.

Adresse:
Hofmarskallatet
Amalienborg, 1257 København K.

Fonden yder støtte til kulturelle, videnskabelige og sociale formål.

Forenede Kreditforeningers Fond, stiftet i 1981.

Adresse:
Otto Mønsteds Plads 11, Postboks 333
1503 København V.

Fondens formål er dels at yde økonomisk støtte til fremme af initiativer
inden for danske erhvervsliv, især med tilknytning til byggesektoren,
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dels at yde støtte til medlemmer af Forenede Kreditforeninger, som
uforskyldt er kommet i økonomiske vanskeligheder. Herudover kan fon-
den yde økonomisk støtte til andre formål med tilknytning til forenin-
gens virksomhed, samt til initativer af forskningsmæssig eller kulturel
art.

Finansministeriets Tipsfond, stiftet i 1948.

Adresse:
Christiansborg Slotsplade 1
1218 København K.

Fonden yder tilskud til velgørende og andre almennyttige formål og
ungdommens friluftsliv.

Fonden for dansk bygningskultur, stiftet i 1965.

Adresse:
Fonden for dansk bygningskultur
Gråbrødretorv 3, 1154 København K.

Fonden yder støtte til bevaring af gamle huse.

Fonden til Fædrelandets Vel, stiftet i 1945.

Adresse:
Fonden til Fædrelandets Vel
H.C. Andersens Boulevard 18
1596 København V.

Fondens formål er at tjene til fremme eller belønning af enhver betyd-
ningsfuld indsats til fædrelandets gavn.

Konsul George Jorck og hustru Emme Jorck's Fond, stiftet i 1953.

Adresse:
Gammeltorv 18, 1457 København K.

Fonden yder støtte til fremme af danske nationale formål i ind- og ud-
land.

Kreditforeningen Danmarks Fond for særlige formål, stiftet i 1979.

Adresse:
Kreditforeningen Danmarks Fond for særlige formål
Jernbanegade 16, 5100 Odense C.

Fondens formål er udover fortrinsvis at yde støtte til sociale formål også
at støtte andre samfundsgavnlige initiativer både med tilknytning til kre-
ditforeningens udlånsvirksomhed og projekter af forskningsmæssig eller
kulturel art.
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Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, stiftet i 1928.

Adresse:
Gammeltorv 18, 1457 København K.

Fonden yder støtte til sådanne bestræbelser på det videnskabelige,
kunstneriske eller praktiske område, som efter legatbestyrelsens skøn vil
være af betydning for det danske samfund.

Den Raben-Leventzauske Fond, stiftet i 1871.

Adresse:
Aalholm godskontor, 4880 Nysted.

Fonden har til formål efter bestyrelsens skøn at yde bidrag til sociale,
velgørende, videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske formål.

Sonning-Fonden, stiftet i 1949.

Adresse:
Københavns Universitet
Frue Plads, 1168 København K.

Fonden yder støtte til bl.a. foreninger, institutioner eller organer, der i
Danmark foretager restaurering eller genopbygning af historiske byg-
ninger, såfremt nævnte arbejder kan fremme også økonomiske interes-
ser, f.eks. turistsagen.

A/S Århus Oliefabriks Fond for almene formål, stiftet i 1950.

Adresse:
M.P. Bruunsgade 27, 8100 Århus C.

Fonden yder bidrag til løsning af nationale, kulturelle, humanitære og
sociale formål.

Bygningsbevaringsfonden af 1975, stiftet i 1975.

Adresse:
Nyropsgade 17, 1602 København V.

Fondens formål er at yde lån i fast ejendom eller anden form for støtte
til miljømæssige formål af almennyttig karakter, især med henblik på
istandsættelse og forbedring af bevaringsværdige ejendomme.
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Bilag 7

Uddrag fra redegørelse om by- og boligfor-
bedring, boligministeriet, 1978. Bilag 15
»Standardpriser for forbedringer«

»Almennyttigt Saneringsselskab

For nedennævnte hovedkomponenter i den modernisering er priserne

angivet pr. 1. februar 1978, incl. moms og omkostninger. Priserne er

angivet for en 80 m2 lejlighed.

1. Badeværelser.

Et lille badeværelse ( 1 ^ m2) ca. 20.000 kr.

Et større badeværelse (2 H> m2) ca. 25.000 kr.

2. Centralvarme og varmt vand.

200-250 kr. pr. m2 16-20.000 kr.

3. Køkkener.

Nye standardkøkkenelementer, erstatning af

gas med el og komfur. Andre hårde hvideva-

rer, udgift til fjernelse af eksisterende køkken

og eventuelle efterreparationer inden opsæt-

ning af nye køkkenelementer, er ikke medreg-

net 7.000 kr.

4. Fortsatsvinduer. Ny udvendig træramme . . . 1400 kr. pr. vindue

5. Genopretning.

Udgiften meget varierende. En begrænset op-

retning (udskiftning af tagrender, istandsættel-

se af tag, facadeistandsættelse, linoleum på

trapper, maling af hoved- og kældertrappe, re-

paration og maling af vinduer) 12.000 kr.

En mere omfattende opretning, der udover det

nævnte omfatter fornyelse af tag og træværk 24.000 kr.

Bevaringsværdige huse 18 Ål 5



Grundejernes Saneringsselskab

De anførte priser på karakteristiske moderniseringsindgreb er angivet

pr. 1. januar 1978 og er incl. 18% moms.

1. Badeværelse/toilet.

Badeværelse med bruse. Nye faldstammer og

mekanisk ventilation 15-20.000 kr.

2. Opvarmning.

a. Etageanlæg med gas pr. lejlighed 12-15.000 kr.

b. Centralvarme fra fjernvarmecentral pr. lej-

lighed 15-18.000 kr.

3. Køkken.

a. Reparation af eksisterende køkken. Nye

bordplader, nye faldrør og varmtvandsin-

stallation 6-8.000 kr.

b. Nyt køkken. Nye faldrør og varmtvandsin-

stallation 10-20.000 kr.

4. Genopretning.

Udgifter til genopretning afhænger af bygnin-
gens alder og vedligeholdelse, og vil derfor va-
riere meget fra ejendom til ejendom 300-800 kr./m2«
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Bilag 8

Fortegnelse over gennemførte registreringer
af kirkeomgivelser 1}, 2 ), 3)

Københavns amt Høje-Tåstrup kommune

Kirker i Høje-Tåstrup kommune, Høje-Tåstrup kommune, 1980.

Bornholms amt Allinge Gudhjem kommune

Ols kirkes, Rø kirkes, Østerlars kirkes og Østermarie kirkes omgivelser,

1982.

Hasle kommune

Klemens kirkes, Ny kirkes og Ruts kirkes omgivelser, 1982.

Neksø kommune

Bodils kirkes, Ibs kirkes, Pouls kirkes og Svaneke kirkes omgivelser,

1982.

Rønne kommune

Knuds kirkes omgivelser, 1982.

Åkirkeby kommune

Nylars kirkes, Peders kirkes og Vestermarie kirkes omgivelser, 1982.

Fyns amt Odense kommune

Landsbykirkers omgivelser. Registrering ved 22 kirker i Odense kom-

mune, 1979-1980:

Agedrup kirke, Allerup kirke, Allesø kirke, Bellinge kirke, Brændekilde

kirke, Dalum kirke, Davinde kirke, Fangel kirke, Fraugde kirke, Højby

kirke, Lumby kirke, Næsby kirke, Næsbyhoved-Broby kirke, Pårup kir-

ke, Ravnsbjerg kirke, Sanderum kirke, Seden kirke, Stenløse kirke, Sti-

ge kirke, Trøstrup-Korup kirke, Ubberud kirke og Asum kirke.

1) Oversigten er opstillet på grundlag af amtsinddelingen og under de respektive amter
på basis af kommunerne i alfabetisk orden.

2) Hvor intet andet er nævnt, er registreringerne forestået af amtskommunen.
3) I Ringkøbing amt er samtlige omgivelsesregistreringer gennemført som led i »Aftale

om forbedring af beskyttelsen af den enkelte kirke«, Ringkøbing amtskommune,
1978-79, og i Nordjyllands amt er samtlige registreringer gennemført som led i »Aftale
om sikring og pleje af kirkers omgivelser«, Nordjyllands amtskommune, 1981.
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Broby kommune

Sønder Broby kirkes omgivelser. Forslag til belysning af problemerne;

Danske Arkitekters Landsforbund og fredningsstyrelsen, 1978.

Sønderjyllands amt Bredebro kommune

Ballum kirkes omgivelser, 1980.

Vejle amt Egtved kommune

Egtved kirkes omgivelser, Menighedsrådet, 1978.

Vester Nebel kirkes omgivelser, Menighedsrådet, 1979.

Fredericia kommune

Taulov kirkes omgivelser, Menighedsrådet, 1979.

Ringkøbing amt 3) Aulum-Haderup kommune

Feldborg kirkes, Grove kirkes, Haderup kirkes og Hodsager kirkes om-

givelser.

Brande kommune

Blåhøj kirkes, Skærlund kirkes og Uhre kirkes omgivelser.

Egvad kommune

Egvad kirkes, Hemmet kirkes, Hoven kirkes, Lyne kirkes, Lønborg kir-

kes, Nr. Bork kirkes, Oddum kirkes, Sdr. Bork kirkes og Sdr. Vium kir-

kes omgivelser.

Herning kommune

Arnborg kirkes, Fasterholt kirkes, Havnstrup kirkes, Ilskov kirkes, Kol-

lund Kirkes, Kølkær kirkes, Rind kirkes, Simmelkær kirkes, Sinding

kirkes, Studsgård kirkes og Ørre kirkes omgivelser.

Holmsland kommune

GI. sogn kirkes, Haurvig kirkes, Hvide Sande kirkes, Nr. Lyngvig kir-

kes og Nysogn kirkes omgivelser

Holstebro kommune

Borbjerg kirkes, Hogager kirkes, Idum kirkes, Mejrup kirkes, Måbjerg

kirkes, Naur kirkes, Nr. Feiding kirkes, Råsted kirkes, Sir kirkes og

Tvis kirkes omgivelser.

Ikast kommune

Bording kirkes, Engesvang kirkes, Favrholt kirkes, Isenvad kirkes og

Kristianshede kirkes omgivelser.

276



Lemvig kommune
Bøvling kirkes, Dybe kirkes, Fabjerg kirkes, Ferring kirkes, Fjaltring
kirkes, Flynder kirkes, Gudum kirkes, Heldum kirkes, Hove kirkes,
Hygum kirkes, Lomborg kirkes, Møborg kirkes, Nees kirkes, Nørlem
kirkes, Nr. Nissum kirkes, Ramme kirkes, Rom kirkes, Trans kirkes,
Tørring kirkes og Vandborg kirkes omgivelser.

Ringkøbing kommune
Hee kirkes, Hover kirkes, Højmark kirkes, Lem kirkes, No kirkes, Sta-
dil kirkes, Tim kirkes, Torsted kirkes, Vedersø kirkes, Veiling kirkes og
Ølstrup kirkes omgivelser.

Skjern kommune
Borris kirkes, Bølling kirkes, Faster kirkes, Finderup kirkes, Hanning
kirkes, Stavning kirkes og Sædding kirkes omgivelser.

Struer kommune
Asp kirkes, Fovsing kirkes, Gimsing kirkes, Hjerm Vestre kirkes,
Hjerm Østre kirkes, Humlum kirkes, Resen kirkes, Vejrup kirkes, Ve-
nø kirkes og Ølby kirkes omgivelser.

Thyborøn-Harboøre kommune
Harboøre kirkes og Thyborøn kirkes omgivelser.

Thyholm kommune
Hvidbjerg kirkes, Jegindø kirkes, Lyngs kirkes, Odby kirkes og Sønd-
bjerg kirkes omgivelser.

Trehøje kommune
Nøvling kirkes, Timring kirkes, Tiphede kirkes, Vind kirkes, Vinding
kirkes og Ørnhøj kirkes omgivelser.

Ulfborg-Vemb kommune
Bur kirkes, Gørding kirkes, Husby kirkes, Madum kirkes, Sdr. Nissum
kirkes, Staby kirkes, Torsminde kirkes, Ulfborg kirkes og Vemb kirkes
omgivelser

Videbæk kommune
Brejning kirkes, Fjelstedvang kirkes, Herborg kirkes, Nørre Omme kir-
kes, Nørre Vium kirkes, Troldhede kirkes, Vorgod kirkes og Vægerskil-
de kirkes omgivelser.

Vinderup kommune
Ejsing kirkes, Handbjerg kirkes, Herrup kirkes, Ryde kirkes, Sahl kir-
kes, Sevel kirkes og Trandum kirkes omgivelser.
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Äskov kommune

Assing kirkes, Ilderhede kirkes, Kastoft kirkes, Sdr. Felding kirkes og

Skarrild kirkes omgivelser.

Århus amt Ebeltoft kommune

Handrup kirkes, Hyllested kirkes og Knebel kirkes omgivelser, 1982.

Galten kommune

Sjelle kirkes omgivelser, Menighedsrådet, 1982.

Gjern kommune

Dallerup kirkes og Svostrup kirkes omgivelser, 1982.

Hørning kommune

Mesing kirkes og Veng kirkes omgivelser, 1982.

Langå kommune

Granslev kirkes og Helstrup kirkes omgivelser, 1982.

Mariager kommune

Havndal kirkes og Vr. Tørslev kirkes omgivelser, 1982.

Midt Djurs kommune

Koed kirkes og Kolind kirkes omgivelser, 1982.

Nørhald kommune

Dalbyneder kirkes, Harrildslev kirkes, Mellerup kirkes og Tvede kirkes

omgivelser, 1982.

Nørre Djurs kommune

Gjerrild kirkes omgivelser, 1982.

Odder kommune

Gylling kirkes og Over Randlev kirkes omgivelser, 1982.

Randers kommune

Haslund kirkes og Råsted kirkes omgivelser, 1982, Hornbæk kirkes om-

givelser, 1983.

Rosenholm kommune

Skader kirkes og Skørring kirkes omgivelser, 1982.

Rønde kommune

Bregnet kirkes omgivelser, 1982.
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Samsø kommune

Besser kirkes og Kolby kirkes omgivelser, 1982.

Silkeborg kommune

Linå kirke og Sinding kirke. Landsbykirker og deres omgivelser, 1982.

Skanderborg kommune

Vitved kirkes omgivelser, 1982.

Sønderhald kommune

Fausing kirkes, Hørning kirkes og Årslev kirkes omgivelser, 1982.

Århus kommune

Astrup kirkes, Elsted kirkes, Framlev kirkes, GI. Harlev kirkes, Hjorts-

høj kirkes, Kasted kirkes, Kolt kirkes, Mårslev kirkes, Tiset kirkes,

Todbjerg kirkes, Tranbjerg kirkes, Trige kirkes, Tilst kirkes, Tulstrup

kirkes og Aby kirkes omgivelser, Århus kommune og menighedsrådet,

1983, Ormslev kirke og Ølsted kirkes omgivelser, Århus amtskommune,

1982.

Viborg amt Hvorslev kommune

Aidt kirkes, Gerning kirkes, Hvorslev kirkes, Sønder Vinge kirkes,

Vejerslev kirkes, Vellev kirkes og Vester Veiling kirkes omgivelser, 1981

Sydthy kommune

Vestervig kirkes omgivelser, 1982.

Alestrup kommune

Fjelsø kirkes, Gedsted kirkes, GI. Hvam kirkes, Hvilsom kirkes, Sime-

sted kirkes, Testrup kirkes, Vester Bølle kirkes og Øster Bølle kirkes om-

givelser, 1981.

Nordjyllands amt 3) Arden kommune

Astrup kirkes omgivelser, 1981.

Brovst kommune

Torslev kirkes omgivelser, 1981.

Brønderslev kommune

Tise kirkes omgivelser, 1981, og Øster Brønderslev kirkes omgivelser,
1982.
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Dronninglund kommune
Hellevad kirkes og Hjallerup kirkes omgivelser, 1981, og Ørum kirkes
omgivelser, 1982.

Farsø kommune
Flejsborg kirkes omgivelser, 1982, og Strandby kirkes omgivelser, 1981.

Fjerritslev kommune
Klim kirkes omgivelser, 1981, og Kollerup kirkes omgivelser, 1982.

Frederikshavn kommune
Kvissel kirkes omgivelser, 1981.

Hadsund kommune
Visborg kirkes omgivelser, 1981.

Hals kommune
Ulsted kirkes omgivelser, 1981, og Vester Hassing kirkes omgivelser,
1982.

Hirtshals kommune
Tornby kirkes omgivelser, 1981, og Tversted kirkes omgivelser, 1982.

Hjørring kommune
Vennebjerg kirkes omgivelser, 1981.

Hobro kommune
Glenstrup kirkes omgivelser, 1981, og Hvornum kirkes omgivelser,
1982.

Læsø kommune
Byrum kirkes, Vesterø Havne kirkes, Vesterø Sdr. kirkes og Østerby
kirkes omgivelser, 1981.

Løgstør kommune
Næsborg kirkes omgivelser, 1981.

Løkken-Vrå kommune
Furreby kirkes omgivelser, 1981.

Nibe kommune
Ribe kirkes omgivelser, 1981.
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Nørager kommune
Stenild kirkes omgivelser, 1981.

Pandrup kommune
Jetsmark kirke. Kirkernes omgivelser. Forslag til belysning af proble-
merne, Danske Arkitekters Landsforbund og fredningsstyrelsen, 1978.
Hune kirkes og Saltum kirkes omgivelser, 1981.
Vr. Hjermitslev kirkes omgivelser, 1982.

Sejlflod kommune
Gudumholm kirkes og Sdr. Kongerslev kirkes omgivelser, 1982.

Sindal kommune
Lendum kirkes omgivelser, 1982 og Ugilt kirkes omgivelser, 1981.

Skagen kommune
Albæk kirkes omgivelser, 1981.

Skørping kommune
Bælum kirkes omgivelser, 1982, GI. Skørping kirkes omgivelser, 1981,
Skibsted kirkes omgivelser, 1982, Støvring kirkes omgivelser, 1981, og
Øster Hornum kirkes omgivelser, 1982.

Sæby kommune
Skæve kirkes omgivelser, 1982, og Understed kirkes omgivelser, 1981.

Åbybro kommune
Biersted kirke, Gjøl kirke, Vedsted kirke og Aby kirke. Registrering og
pleje af omgivelser ved 4 kirker i Åbybro kommune, 1980, og Gjøl kirke.
Aftale om sikring og pleje af kirkens omgivelser, 1982.

Ålborg kommune
Gunderup kirkes omgivelser, 1981, Horsens kirkes og Nørholm kirkes
omgivelser, 1982, og Vadum kirkes omgivelser, 1981.

Ars kommune
Gundersted kirkes omgivelser, 1982.

Bcvaringsværdige huse 19 281





Bilag 9

Oversigt over love, bekendtgørelser, cirkulæ-
rer og vejledninger af betydning for bevarings-
værdig bebyggelse

Bygningsfrednings- Lov nr. 213 af 23. maj 1979 om bygningsfredning med senere ændrin-

loven ger senest ved lov nr. 164 af 27. april 1983, jfr. lovbekendtgørelse nr.

359 af 18. juli 1983.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 301 af 24. juni 1983 om Det særlige

Bygningssyn.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 499 af 12. december 1979 om ting-

lysning af særlige bestemmelser for fredede bygninger i offentlig eje.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 500 af 12. december 1979 af forret-

ningsorden for Statens Bygningsfredningsfond.

Fredningsstyrelsens cirkulæreskrivelse til samtlige amtsråd og kommu-

nalbestyrelser af 11. december 1979 om bygningsfredningslovens be-

stemmelser om tilladelse til bygningsarbejder og tilladelse til nedrivning

vedrørende fredede bygninger.

Miljøministeriets cirkulære af 21. december 1979 om tinglysning af sær-

lige bestemmelser for fredede bygninger i offentligt eje.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 393 af 3. juni 1983 om orientering

af miljøministeren forinden nedrivning eller salg til private af visse ikke

fredede bygninger i offentligt eje.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 534 af 5. august 1983 om henlæg-

gelse af opgaver og beføjelser til fredningsstyrelsen.

Byfornyelses- og bo- Bekendtgørelse nr. 384 af 4. august 1983 af lov om byfornyelse- og

ligforbedringsloven boligforbedring.

Boligministeriets bekendtgørelse nr. 215 af 27. maj 1983 om gennemfø-

relse af boligforbedringer efter lov om byfornyelse og boligforbedring.
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Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 182 af 11. maj 1983 om beregning af

nettoudgiften efter § 38 i lov om byfornyelse og boligforbedring.

Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 183 af 11. maj 1983 om kvalitetsnor-

mer for beboelsesejendomme, jfr. lov om byfornyelse og boligforbedring

§ 3.

Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 181 af 11. maj 1983 om offentlig ori-

entering om kommunalbestyrelsens beslutninger om byfornyelse og bo-

ligforbedring.

Boligstyrelsens cirkulære af 11. maj 1983 om byfornyelsesbeslutningens

indhold.

Boligstyrelsens cirkulære af 30. maj 1983 om boligforbedringer efter by-

fornyelseslovens kap. III. Ekstraordinær bevilling på 100 mill. kr.

Saneringsloven Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 356 af 3. juli 1975 om sanering.

Lands- og regionplan- Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 735 af 21. december 1982 om

lovene lands- og regionplanlægning.

Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 736 af 21. december 1982 om

regionplanlægning i hovedstadsområdet.

Kommuneplanloven Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982 om
kommuneplanlægning.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 573 af 26. november 1976 om dis-

pensation fra regler i kommuneplanloven.

Miljøministeriets cirkulære nr. 237 af 14. december 1976 i tilknytning

til bekendtgørelse nr. 573 af 26. november 1976 om dispensation fra

kommuneplanlovens almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser

(kap. 6).

Miljøministeriets cirkulære nr. 39 af 11. februar 1977 i tilknytning til lov

nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning (opsamlingscirkulæ-

re).

Vejledning i kommuneplanlægning nr. 2, Lokalplaners indhold, Plan-

styrelsen, 1976.

Vejledning i kommuneplanlægning nr. 4, Bevarende lokalplaner, Plan-

styrelsen, 1979.
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Byggeloven Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 152 af 15. april 1982 af lov om

byggeri.

Naturfredningsloven Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 435 af 1. september 1978 af lov

om naturfredning som ændret senest ved lov nr. 208 af 25. maj 1983.

Bekendtgørelse nr. 534 af 5. august 1983 om henlæggelse af opgaver og

beføjelser til fredningsstyrelsen.

Cirkulære nr. 79 af 28. november 1977 om sikring af kirkernes omgivel-

ser.

Cirkulære nr. 80 af 4. april 1978 om registrering af kirkernes omgivel-

ser.

Cirkulære nr. 226 af 7. februar 1980, nr. 1, om fredningsplanlægning.

Cirkulære nr. 171 af 21. oktober 1982, nr. 2, om fredningsplanlægning.

Vejledning i fredningsplanlægning nr. 1, fredningsstyrelsen, 1980.

Vejledning i fredningsplanlægning nr. 2, fredningsstyrelsen, 1982.

Vejledning om landkirkernes omgivelser, fredningsstyrelsen, 1982.

Vejledning i fredningsplanlægning nr. 3, fredningsstyrelsen, 1983.

Skattelovgivningen Lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomstskat og formueskat til staten

(statsskatteloven), med senere ændringer.

Lov nr. 247 af 9. juni 1982 om beskatning af fortjeneste ved afståelse
af fast ejendom.

Bekendtgørelse nr. 419 af 1. september 1983 af lov om skattemæssige
afskrivninger m.v.

Bekendtgørelse nr. 327 af 7. juli 1983 af lov om påligningen af

indkomst- og formueskat til staten (ligningsloven).

Bekendtgørelse nr. 402 af 19. august 1983 af lov om opkrævning af

indkomst- og formueskat for personer m.v. (kildeskat).

Bekendtgørelse nr. 149 af 8. april 1983 om A-indkomst og om registre-

ring af indeholdelsespligtige efter kildeskatteloven.
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Bekendtgørelse nr. 483 af 13. oktober 1983 om kontoføring i henhold
til ligningslovens § 14G, stk. 6 og om grundejernes investeringsfonds op-
lysningspligt.

Cirkulære nr. 141 af 29. juni 1933 til samtlige kommunalbestyrelser
udenfor København og Frederiksberg angående ligning og opkrævning
m.v. af kirkelige afgifter.

Vejledning nr. 59 af 18. april 1975 om reglerne i ligningslovens § 28.

Cirkulære nr. 7 af 13. januar 1978 om fradrag for isolering af ejerboli-
ger.

Cirkulære nr. 20 af 31. januar 1978 om de skattemæssige konsekvenser
af modtagelsen af statstilskud til forbedring m.v. af beboelsesejendomme
i henhold til brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

Cirkulære nr. 196 af 12. november 1979 om ændring af ligningsloven
og vurderingsloven.

Cirkulære nr. 196 af 21. november 1980 om 17. almindelige vurdering
pr. 1. april 1981.

Cirkulære nr. 97 af 3. juni 1982 om ændring af ligningsloven (lejeværdi
af egen bolig m.v.).

Cirkulære nr. 166 af 20. oktober 1982 om den skattemæssige behandling
af forpagterbolig på landbrugsejendomme.

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver
og passiver i dødsboer m.v. og ved gaveafgiftsberegning.

Cirkulære nr. 211 af 16. december 1982 om afskrivningsloven.

Cirkulære nr. 216 af 17. december 1982 om beskatning af fortjeneste
ved afståelse af fast ejendom.

Cirkulære nr. 212 af 16. december 1982 om årsvurderingen pr. 1. april
1983.

Statsskattedirektoratets cirkulære nr. 32 af 20. oktober 1982 vedrørende
den skattemæssige behandling af forpagterbolig på landbrugsejendom-
me.
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Ligningsvejledningen 1982.

Lov nr. 282 af 10. juni 1981 om ændring af lov om beskatning til kom-
munen af fast ejendom (§ 7).

Indenrigsministeriets cirkulære af 10. august 1981 om ændring af lov
om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.
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Bilag 10

Oversigt over litteratur, herunder forskelligt
planlægningsmateriale om bevaring i kom-
munerne. 1}, 2)

Københavns amt Butikker i Dragør, beboervejledning nr. 1, Dragør kommune, 1979.

Støjisoler - men bevar. (Folder), Dragør kommune, 1983.

Vedligeholdelsesvejledning for Lyngby Bondeby, Lyngby-Tårbæk kom-

mune, 1981.

Frederiksborg amt Planlægning af Farum Hovedgade, bevaringsrapport Farum kommune,

1977.

Bevaringsvejledning for Stavnsholt landsby, Farum kommune, august

1979.

Helsingør bykerne 1970-1978, Planstyrelsen, 1978.

Saneringsproceduren i Helsingør 1970-1978, Statens Byggeforsknings-

institut.

Skilte og facader 1, Helsingør kommune, 1971.

Tanker om træer, Helsingør kommune, marts 1975.

Mennesker og meninger - trivselsundersøgelse, Helsingør kommune,

marts 1974.

Skilte og facader 2, Vejledning og bestemmelser for butiksskilte i Hel-

singør, Helsingør kommune, 1981.

1) Oversigten er fremstillet på grundlag af oplysninger fra kommunerne og opstillet efter
amtsinddelingen og under de respektive amter på basis af kommunerne i alfabetisk
orden.

2) Hvor anden udgiver ikke er nævnt, kan yderligere oplysninger om publikationen fås
hos kommunen.
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Roskilde amt Bogen om Hvalsø, Natur og kultur, historie og fredning, Egnshistorisk

Forening 1982, Hvalsø kommune.

Facader og skilte i bykernen, Køge kommune, 1974.

Saneringsoversigt for Køge bykerne, Køge kommune. 1977.

Domkirkeområdet i Roskilde, Debatoplæg til bevaring og rehabilite-

ring, Vibeke Fischer Thomsen, 1974.

Vestsjællands amt Forundersøgelse og forslag til bevaringsplan for del af Reersø by, Gørlev

kommune, 1970.

Saneringsoversigt og tidsfølgeplan, Holbæk kommune, 1981.

Bevarende saneringsplan for området omkring Schandorphsvej i Ring-

sted, Sanerings- og Byfornyelsesselskabet, 1980.

Debatoplæg om bevaring i Rørvig, Vibeke Fischer Thomsen, 1978.

Debatoplæg om bevaring i Nykøbing Sjælland, Vibeke Fischer Thom-

sen, 1978.

Oplæg om bevaringsplan for Sorø by's centrale byområder, Sorø kom-

mune, marts 1979.

Storstrøms amt Købstadsmiljøet i Nykøbing F. Bevaring og fornyelse, Nykøbing Falster

kommune, 1983.

Bevarende saneringsplan for ca. 70 huse i Bagtorvsområdet i Maribo,

Saneringsselskabet Danmark, 1979.

Fyns amt Gamle huse - nye tider. Råd og vink, før du reparerer dit gamle Ker-

teminde hus, Bevarings- og miljøforeningen for Kerteminde kommune,

1983.

Middelfart, Saneringsundersøgelse 1977-1978, Troels-Smith, Middel-

fart kommune.

Sønderjyllands amt Byfornyelse af området ved det gamle vandrehjem i Sønderborg, Al-

mennyttigt byfornyelses- og saneringsselskab, 1982.

Stubbæk - Værd at bevare, Bevaringsvejledning, Åbenrå kommune,

1982.
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Ribe amt Adresseoversigt over huse, der er værd at bevare i Holsted kommune

og herunder Astrup sogn, udarbejdet af Lokalhistorisk Sognearkiv og

Astrup sognearkiv i Holsted kommune, 1983.

Bevaringsbestræbelser i Ribe, H.H. Engqvist, Særtryk fra Arkitektur

nr. 6, 1972.

Vejle amt Saneringsplan for Konsul Graus Gade, 1977. Låsbygade-Blæsbjergga-

de, 1978. Låsbygade-Slotssøen, 1979. Låsbygade-Vifdam, 1981, alle i

Fredericia by, Fredericia kommune.

Forslag til saneringsplan for Nicolai-karreen i Kolding by, Kolding

kommune, 1982.

Udkast til saneringsplan for området mellem Tøndervej, Bredgade og

Vejrupsgade, Kolding by, Kolding kommune, marts 1982.

Ringkøbing amt Bro og by, en folkebog om Holstebro, 1974.

Århus amt Starup møllen, restaurering, rekonstruktion, nybygning, Odder kom-

mune, 1983.

Vilhelmsborg - Historie og nuværende tilstand, Århus kommune, 1975.

Studsgade 35, Århus kommune, 1975.

Rytterkasernen i Århus - Historie og nuværende tilstand, Århus kom-

mune, 1977.

Nordjyllands amt Debatoplæg om bevaring i Øster Hjermitslev, Brønderslev kommune,

1974.

Sektorplan 1982-1994 for sanering og bevaring af bygninger i Dron-

ninglund kommune, Dronninglund kommune, 1982.

Plan over bevaringsværdige bygninger og miljøer i Ålborg og Nørre

Sundby's centrale bydele, Ålborg kommune, 1981.
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Bilag 11

Litteraturliste, udvalgt

Bygningsbevaring, en kommenteret bibliografi, Jørgen Hegner Christi-
ansen, 1983.

Vejledning om bygningsfredning, fredningsstyrelsen, 1982.

Betænkning nr. 909, Beskatningsreglernes sammenhæng med fred-
ningslovgivning og skovlovgivning, Miljøministeriet, 1980.

Bygningsbevaring og beskatning, fredningsstyrelsen, 1980.

Betænkning nr. 930, 5. delbetænkning kultur, planlægning og medind-
flydelse, Landsbykommission, 1981.

Årsberetning, 1982 fra Statens Bygningsfredningsfond.

Danske Landsbytyper, Fritz Hastrup, 1964.

Den danske bondegård, Axel Stensberg, 1974.

Landbrugets boliger, Landbrugsministeriets produktivitetsudvalg, 1977.

Landhuset, Byggeskik og egnspræg, Curt von Jessen m.fl., 1975.

Byhuset, Curt von Jessen m.fl., 1975.

Stationsbyen, Ulla Plow, Institut I, Kunstakademiets arkitektskole,
1976.

Danmarks Bygningskultur I-II, Harald Langberg, 1955, genudgivet af
Fonden til udgivelse af arkitekturværker, 1978.

Danmarks Arkitektur I-VI, redigeret af Hakon Lund, 1979-1981.

Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950. Arkitekturhistorisk undersø-
gelse af Knud Millech, redigeret af Kay Fisker, 1951, genudgivet på for-
anledning af afdeling for restaurering, by- og bygningspleje, Arkitekt-
skolen i Århus, 1977.
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Bevaringsplanlægning, Kommuneplanorientering nr. 1, planstyrelsen,
1979.

Planlægning af eksisterende byområder, kommuneplanorientering nr.
3, planstyrelsen, 1981.

Lokalplanlægning i landsbyer ved 1b Andersen og E. Juul Møller,
Landsbykommissionen, 1981.

Kommuneplanloven med kommentarer, Bendt Andersen og Ole Chri-
stiansen, 2. udgave. Juristforbundets forlag, 1980.

Dansk Miljøret 2, Bendt Andersen, Vagn Rud Nielsen: Bygge- og plan-
lovgivning. Akademisk Forlag, 1977.

Dansk Miljøret 3, J. Garde, Veit Koester m.fl.: Miljøværn. Akademisk
Forlag, 1977. (afsnit om bl.a. naturfredning og bygningsbevaring).

Kirkernes omgivelser - en vejviser for meningsråd i lovgivning og myn-
digheder m.v. Udsendt af kirkeministeriet og fredningsstyrelsen, 1977.

Provinsbyernes fornyelse, Byfornyelsesgruppen, Kommunernes Lands-
forening, projektgruppe om provinsbyens byfornyelse, 1981.

Byfornyelse og boligforbedring, beslutningsgrundlaget, Boligministeri-
et, november 1983.

De offentlige investeringer 1978-90, finansministeriet, budgetdeparte-
mentet, 1977.

By- og boligforbedring i samfundsøkonomisk belysning, SBI rapport
102, Statens Byggeforskningsinstitut, 1977.

Byggeprognose 4. kvartal 1982, Håndværksrådet.

Planlægning af driftsvenligt byggeri, Byggeriets udviklingsråd, Post- og
telegrafvæsenets byggetjeneste og undervisningsministeriets byggedirek-
torat, august 1982.

Befolkningen i kommunerne 1. januar 1983, Danmarks Statistik.

Redegørelse om by- og boligforbedring, Boligministeriet, juni 1978.

294


