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Center for Bygningsbevaring i Raadvad – vi hjælper kommuner med at finde, forvalte og formidle bevaringsværdier 

En SAVE-vurdering: Et godt udgangspunkt for en fremtidig udvikling af den lokale bygningskultur med afsæt i både arkitekturen og kulturhistorien.

 

Hvorfor SAVE? 

Det er vigtigt at bevare den lokale kulturarv og sikre, at en fremtidig udvikling 

tager udgangspunkt i stedets særlige kvaliteter – både kulturhistorisk og arkitek-

tonisk. En SAVE-vurdering giver overblik over og forståelse for bevaringsværdi-

erne. Kender man dem, er det nemmere at udstikke retningslinjer i forbindelse 

med byggesager, lokalplaner og tilskud med kulturarv, historie og identitet i be-

hold.  

En ny registrering, en opdatering eller et supplement? 

En SAVE-registrering kan omfatte en beskrivelse af bebyggede strukturer og/eller 

en enkeltbygningsregistrering. Den kan dække en hel kommune, en landsby, et 

industrimiljø, en by, en bydel, en gade eller en enkelt bygning.  

En kortlægning af udvalgte bebyggede strukturer kan f.eks. danne grundlag for 

en lokalplan eller for udpegning og prioritering af kulturmiljøer.  

En enkeltbygningsregistrering kan gennemføres på alle bygninger i et udvalgt 

område eller på en enkelt ejendom, der er sat til salg, så man kan oplyse evt. kø-

bere om bevaringsværdierne – eller som beslutningsgrundlag i forbindelse med 

ansøgning om nedrivningstilladelse. 

 

 

 

 

Nogle kommuner har en SAVE-registrering, men har brug for en opdatering – en-

ten fordi en del af kommunen efter kommunesammenlægningerne ikke har en 

registrering, eller fordi bygninger opført efter 1940 ikke er med. Bygninger og be-

byggelser fra 1940-1950’erne er i fokus som næste bølge af bygningskultur, det 

er værd at passe på.  

En SAVE-vurdering kan også ligge til grund for en fondsansøgning om støtte til 

bevaring, restaurering eller formidling af en bygning eller et kulturmiljø.  

Hvorfor Center for Bygningsbevaring? 

Vi er specialister inden for by- og bygningsbevaring. Vi er både arkitekter og hi-

storikere, og vores arbejde hviler derfor både på arkitektonisk og kulturhistorisk 

viden. Vi er erfarne formidlere og præsenterer vores resultater, så de er til at for-

stå for både planlæggere, sagsbehandlere, lokalpolitikere, politiske udvalg og bor-

gere; fælles forståelse skaber de bedste processer og resultater. Vi har bl.a. været 

med til at skrive Slots- og Kulturstyrelsens SAVE-vejledning og Erhvervsstyrelsens 

kommende vejledning om bevarende lokalplaner. 

Som eksterne rådgivere er vi uvildige og kan fokusere på den konkrete registre-

ring uafhængigt af lokale dagsordener. Vi vægter samarbejdet før, under og efter 

en SAVE-registrering højt – både med kommunen og lokale parter som museum 

og arkiv, foreninger og evt. lokalavisen. 
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Eksempel: Bevaringsværdier i Hvalsø  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 2015 hjalp Center for Bygningsbevaring Lejre Kommune med at SAVE-regi-

strere udvalgte dele af kommunens hovedby, Hvalsø – både bebygget struktur 

og enkeltbygningsregistrering.  

 

Vil du vide mere? Så ring eller skriv til projektleder og restaureringsarkitekt  

Dorthe Bendtsen på tlf. 23 74 20 67 eller dben@bygningsbevaring.dk

 

”Arbejdet med synliggørelse af lokale bevaringsværdier, praktisk rådgivning om 

bygningsvedligeholdelse og SAVE-registrering i Hvalsø har givet både os og 

mange borgere en bedre forståelse af Hvalsøs arkitektoniske og kulturhistoriske 

kvaliteter, som nu spiller en tydeligere rolle i diskussionen om byens udvikling og 

muligheder.  

Mange har også fået øje på sammenhænge i byen og detaljer på bygninger, de 

ikke havde lagt mærke til før, ligesom flere borgere i Hvalsø nu er begyndt at søge 

midler til bygningsfornyelse. Det er alt sammen aktiver for byens fremtidige ud-

vikling.” 

– Bjørn Henrichsen, Projektleder for SAVE-registreringen i Hvalsø, Lejre Kommune 

 

Introduktionsmøde for 
borgerne før registrering 
med deltagelse af bl.a. 
Peter Olesen og Center 
for Bygningsbevaring 
med forklaring om det 
kommende SAVE-
arbejde

SAVE-vurdering - både 
bebygget struktur og 
enkeltbygningsregistre-
ring - CfB holder 
foredrag og deltager i 
dialogmøder med 
kommunen og lokale 
grupper undervejs

Løbende formidling -
artikler i lokalavisen; CfB 
skrev artikler generelt 
om bevaring og metoder 
og specifikt om den 
aktuelle SAVE-vurdering

De færdige SAVE-
analyser med 
registrering, vurdering 
og anbefalinger - CfB 
indtaster i FBB-data-
basen samt laver en 
'læse-let-udgave', der 
kan ligge på kommunens 
hjemmeside

'Hovedgadedag' - CfB 
holder foredrag om 
resultaterne af SAVE-
analysen og deltager i en 
aktiv dag i byen med råd 
og vejledning om 
vedligeholdelse og 
istandsættelse
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