RÅDHUSPLADSEN 1, HOLBÆK KOMMUNE
Fredning af Holbæks 3. Rådhus, Rådhuspladsen 1, Holbæk

AFGØRELSE
Kulturarvsstyrelsen har besluttet at frede Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget
på Rådhuspladsen 1, matr.nr. 138b, Holbæk Bygrunde, Holbæk Kommune.
Beslutningen er truffet efter § 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.
Holbæks 3. Rådhus, opført 1909-11

BAGGRUND
Kulturarvsstyrelsen underrettede Dem i brev af 15. februar 2011 om, at Det Særlige Bygningssyn har indstillet Holbæk Rådhus til fredning.
Samtidig igangsatte styrelsen en høring herom.
Kulturarvsstyrelsen har ikke modtaget bemærkninger hertil.

BEGRUNDELSE
Kulturarvsstyrelsen finder, at Holbæk Rådhus med arrest og murene omkring anlægget (1909-1911, af arkitekt Vilh. Fischer og arkitekt og
maler Jens Møller-Jensen), Rådhuspladsen 1, Holbæk Kommune, har de fremragende arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan
begrunde en fredning af anlægget.

FORMÅL
Formålet med fredningen er at sikre, at Holbæk Rådhus opretholdes med den struktur og de detaljer, som det er opført med, og dermed
medvirker til at fastholde det meget høje kvalitetsniveau, som anlægget bærer præg af.

ARKITEKTURHISTORIE
I 1909-1911 udarbejdede Vilhelm Fischer det nye rådhus i Holbæk. Det tidlige 1900 tal var en periode, hvor den danske arkitektur snarere
end den internationale jugendstil var præget af en interesse for den danske arkitekturarv og det røde murværk. Vilh. Fischers rådhus i
Holbæk er en typisk repræsentant for denne arkitektoniske holdning.

MILJØMÆSSIG VÆRDI
Rådhuset ligger på en åben plads i et ellers tæt bymiljø. Pladsens åbenhed understreger det monumentale i arkitekturen og understreger på
denne måde rådhuset som en offentlig bygning.

KULTURHISTORISK VÆRDI
Holbæk Rådhus er et udtryk for byens vækst og ambitioner. Retsvæsenet synliggjorde sig gennem dets bygninger, der både markerede den
tredje statsmagt, og som i formudtrykket havde klare nationale referencer. Rådhusets detaljerede facade og de rigt udsmykkede interiører
fremviser et højt niveau både byggefagligt og kunstnerisk.

ARKITEKTONISK VÆRDI
I dansk arkitektur fremstår Holbæk Rådhus som et typisk og gennemarbejdet eksempel på dansk historicisme. Bygningen fremviser,
hvordan historicistiske træk fik aktualitet som udtryk for en dansk byggeskik, hvor de offentlige bygninger blev givet et arkitektonisk udtryk
som en parallel til de gamle renæssanceborge. Gennem sit skarpe formsprog og sin gode detaljering står rådhuset som et eksempel på
denne bygningstype af national interesse.

BÆRENDE FREDNINGSVÆRDI
Bygningssynet finder, at de bærende fredningsværdier i særdeleshed knytter sig til oplevelsen og autenticiteten i bygningens eksteriør og
interiør og inkluderer hovedelementer som planløsning, konstruktion, materialebrug og overfladebehandling og detaljer som trapper, vinduer,
døre, gerichter, paneler, den malede dekoration og de oprindelige lysekroner og indbyggede skabe. Der vil på et senere tidspunkt blive

suppleret med evt. indvendige bærende fredningsværdier for arresten.

ANBEFALINGER
Bygningssynet anbefaler, at der på længere sigt etableres et understrøget tag i stedet for det nuværende skummede tag.

KLAGEVEJLEDNING
De kan klage over Kulturarvsstyrelsens beslutning til kulturministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, De har modtaget dette brev.
Klagen skal sendes til Kulturarvsstyrelsen, der sender klagen videre til kulturministeren sammen med sagens øvrige materiale.

KONSEKVENSER
En fredning betyder bl.a., at De skal søge Kulturarvsstyrelsen om en tilladelse, hvis De vil foretage bygningsarbejder eller lignende, der
rækker ud over almindelig vedligeholdelse.
Dette følger af § 10 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.

ANNONCERING OG TINGLYSNING
Kulturarvsstyrelsen vil annoncere beslutningen i det lokale distrikts- og/eller dagblad og tinglyse fredningen. De vil modtage en kopi af
tinglysningen, når den foreligger.
Bygningsfredningen skal respekteres af ejendommens ejer, brugere og andre indehavere af rettigheder over ejendommen, uanset
hvornår rettigheden er opnået.
Dette følger af § 7, stk. 3 i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger.
1. juli 2011

