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Aarhus d. 27.januar 2020 

Forespørgelse til besvarelse efter 10-dagsreglen fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til Rådmanden 

for teknik og miljø  

Vedrørende: Nedrivning af bevaringsværdige bygninger 

Der har de senere år været flere været flere sager i byrådet, hvor det har skulle besluttes, om bygninger, der 

er bevaringsværdig, skulle rives ned eller bevares. I Det Konservative Folkeparti mener vi, at byens sjæl og 

udtryk bl.a. skabes gennem disse bevaringsværdige bygninger, og vi er derfor bekymrede for denne 

udvikling. I en by i hvor udvikling og fortætning fortættes, kan bevaringsværdige bygninger nemt komme 

under pres.  

Vi ønsker derfor at få klarhed over omfanget af bevaringsværdige bygninger. Dette gælder både hvor mange 

vi har i Kommunen, og i hvilket omfang vi har fjernet bevaringsværdige bygninger.  

Opgørelserne bedes opgjort i perioden fra 2008 og frem til seneste datamateriale.  

1. Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Aarhus Kommune? 

2. Hvor mange bevaringsværdige bygninger er revet ned i Aarhus kommune 

a. Hvilken bevaringsværdi efter SAVE metoden var disse bygninger i? 

b. Hvor mange af bygningerne havde forud for nedrivningen fået nedjusteret deres samlede 

bevaringsværdi for bygningen? 

c. Hvor mange af bygningerne har forud for nedrivningen fået nedjusteret vurderingen i 

kategorien ‘Tilstand’? 

3. Er der på kommunalt niveau formuleret retningslinjer for håndteringen af bevaringsværdige 

bygninger under mulig nedrivning; hvilke kriterier ligger til grund for processen; hvilke behandles 

administrativt i magistratsafdelingen, teknisk udvalg og hvilke forelægges byrådet? 

4. I et svar til Transport- og Bygningsudvalgets den 13. januar 2016* har daværende minister svaret:  

”Bevaringsværdige bygninger er omfattet af byggeloven og bygningsreglementet (BR15)[nu BR18], 

og kommunerne kan således i henhold til ovennævnte bestemmelser i byggeloven pålægge ejeren 

af en bevaringsværdig bygning at vedligeholde den, hvis den misligholdes.” 

a. Hvor mange påbud er i perioden udstedt på baggrund af ovenstående regelsæt? 

* Ad 3) Kilde: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/tru/spm/234/svar/1295860/1594006.pdf 

Bemærk: Spørgsmålene tager udgangspunkt i SAVE-metodens vurdering af bygningers bevaringsværdi samt de 

fem forskellige forhold, der tilsammen danner grundlaget for bygningens samlede bevaringsværdi. 
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