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Center for Bygningsbevaring i Raadvad  

– vi hjælper kommuner med at finde, forvalte og formidle bevaringsværdier 

 

Kommuner, der passer på deres arkitektur og bygningskultur, er i høj kurs. Borgere og virk-

somheder sætter pris på kulturarven og befinder sig godt de steder, hvor den er profileret. 

Den byggede kulturarv kan tiltrække turister og nye beboere, hvilket igen har en afsmittende 

økonomisk effekt på omsætningen, antallet af ansatte i erhvervslivet, på kommunens øko-

nomi og huspriserne.  

Som specialister i historiske byer og bygninger kan vi hjælpe kommunens bygherrer, planlæg-

gere, sagsbehandlere og driftspersonale med en række analytiske og praktiske ydelser.  

I Center for Bygningsbevaring arbejder vi inden for et bredt felt af eksisterende byggeri – fra 

bindingsværkshuset til nedlagt industri, fra palæet til boligbyggeri fra 1940-60’erne, som er 

den næste byggeperiode, der er værd at passe på. 

 

 

 

 

Også den nyere bygningskultur, som f.eks. de murede huse og etagebebyggelser fra 1940-50’erne, kan have store 
værdier, det er værd at værne om – både kulturhistorisk og arkitektonisk. Mange SAVE-registreringer, der ligger 
til grund for udpegning af bevaringsværdige bygninger, omfatter kun bygninger opført op til 1940. Derfor er der 
i mange kommuner behov for mere viden om bygninger opført senere end 1940. Det gælder f.eks. i Odense Kom-
mune. Center for Bygningsbevaring har for kommunens planafdeling udarbejdet vejledning og informationsblade 
om boligbyggeri fra 1940-50’erne som hjælp til arbejdet med planlægning og byggesagsbehandling.  
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Vores ydelser til kommuner 

 Udpegning, håndtering og udvikling af bevaringsværdier for byer og bygninger: 

o SAVE-vurdering 

o Bevarende lokalplanlægning og arkitekturpolitik 

o Udviklingsscenarier og potentialeanalyser for bygninger og anlæg  

o Fredningsgennemgang og handlingsplaner for kommunens fredede ejendomme 

 

 Byggesager ift. kommunens fredede og bevaringsværdige ejendomme: 

o Bygningssyn med tilstandsvurdering, trangfølgeplan og budget 

o Projektering 

 

 Kurser, efteruddannelse og specialviden: 

o Kurser i bygningsbevaring i teori og praksis – for kommunens byggesagsbehand-

lere eller driftspersonale ved kommunens ejendomme 

o Særlige aftaler om telefon- og e-mail-support til kommunens medarbejdere om 

bygningsbevaring, tilskudsmuligheder o.l. 

 

 Formidling: 

o Borgermøder, foredrag, workshops m.v. for kommunens borgere – f.eks. før, un-

der og efter en SAVE-registrering 

o Pressearbejde, artikelskrivning, udarbejdelse af publikationer – f.eks. artikler i lo-

kalpressen om særlige projekter 

o Kommunikationsopgaver for kommunen – f.eks. skabeloner til informationsbreve 

til borgerne om kommende registreringer eller projekter 

o Formidling til lokalpolitikere og udvalg om bevaringsværdier, metoder til udpeg-

ning af dem og fordelene ved at passe på dem. 

 

 

På vores hjemmeside www.bygningsbevaring.dk ligger over 100 anvisninger til fri afbenyt-

telse – her finder du viden om teknikker og materialer til både bevaring og fornyelse. Husk 

blot at oplys, hvor anvisningerne stammer fra.  

 

Vil du vide mere? Så ring eller skriv til: centerleder og restaureringsarkitekt Anne Lindegaard 

på tlf. 20 86 07 58 eller alin@bygningsbevaring.dk  

 

http://www.bygningsbevaring.dk/
mailto:alin@bygningsbevaring.dk

