
KOMMUNENETVÆRK 
FOR BYGNINGSKULTUREN 
I PLANLÆGNINGEN

DET FÅR I
’Kommunenetværk for bygningskulturen i planlægningen’ tilbyder: 

• Fire årlige og tematiserede netværksmøder med inspirerende oplæg fra fx kom-
muner, museer, forskere og andre inspirerende fagfolk/praktikere. Netværksmø-
derne finder sted forskellige steder i landet og indeholder altid en byvandring. 

• Nyheds- og inspirationsmails, som holder jer ajour på ny viden og lovgivning og 
samler op på viden og værktøjer fra netværksmøderne. 

• Medlemsrabat til bygningskultur-konference i 2019.

SÅDAN TILMELDER I  JER

Pris: 5.000 kr. pr. kommune/museum pr. år (fra januar til december). Medlemsskabet 
er ikke personligt, så det er muligt at deltage flere kollegaer til netværksmøderne 
eller deltage på skift.

OBS. Ved tilmelding senest den 19. december 2018 er prisen 4.000 kr. for medlems-
skab i 2019. 

Læs mere og tilmeld jer på www.slks.dk/index.php?id=38635

NOVEMBER 2018



Tema 1: Sikring af kulturmiljøer gennem samarbejde
Kultur- og bygningsarv aktiveres mere og mere gennem nye 
initiativer, hvor kommunen søsætter samarbejder på tværs af 
private, offentlige og frivillige kræfter for at puste liv i eksiste-
rende bygninger. Men hvordan skabes de optimale rammer for 
samarbejde? Hvordan skifter planlæggeren mellem rollerne 
som facilitator, bygherre, myndighed og fagekspert? Og hvilke 
værktøjer skal der til for at håndtere samarbejdet på bedst mulig 
måde?

Hvornår: 21. februar 2019
Hvor: Under afklaring

Tema 2: Funktionstømning af bykernen
I mange byer mister bykernen lidt efter lidt sine funktioner. De 
centrale indkøbsgaders detailhandel er under pres, og flere 
offentlige bygninger er blevet til overs. Så hvordan bevarer vi 
kulturarven? Hvad sker der med de tomme bygninger? Og kan 
kulturarven spille en positiv rolle i udviklingen af bykernen?

Hvornår: 11. april 2019
Hvor: Assens Kommune – nærmere adresse følger

Tema 3: Stilarter og lokal identitet
Danmarks rige bygningsarv strækker sig over mange århundre-
der og mange forskellige arkitektoniske perioder. Analyser har 
vist, at velbevarede kulturmiljøer kan være med til at styrke den 
sociale sammenhængskraft og den lokale identitet i et område. 
Men hvordan forstår man sit områdes stilarter og identitet? Og 
hvordan bliver kulturmiljøerne en del af kommunens strategiske 
og fysiske planlægning, så der skabes en stilmæssig rød tråd?

Hvornår: 19. september 2019
Hvor: Under afklaring

Tema 4: Bæredygtig bygningsarv
Udvikling og bevaring af bygningsarv kan være med til at styrke 
en positiv miljømæssig og økonomisk udvikling af et lokal-
område – men hvordan? Hvordan sikrer vi, at diskussionen om 
bygningsarven fremtidssikres og retfærdiggøres ud fra andre pa-
rametre end dens kulturhistoriske værdi? Og hvilken rolle spiller 
cirkulær økonomi i fremtidens udvikling af bygningsarven?

Hvornår: 28. november 2019
Hvor: Under afklaring

I et netværk for kommuner og museer 
udveksler fagfolk viden, værktøjer og 
erfaringer, som skal styrke arbejdet med 
kulturarven i planlægningen. 
I kan også være med. 

Hvordan udpeger og sikrer man områder af en by? 
Hvad er erfaringerne med bevarende lokalplaner? 
Hvordan skaber man ejerskab til bevaring af de 
lokale kulturmiljøer? 

Det er nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når man 
arbejder med bevaringsværdige bygninger og kultur-
miljøer i planlægningen. For at styrke og kvalificere 
dette arbejde faciliterer Slots- og Kulturstyrelsen og 
Realdania ’Kommunenetværk for bygningskulturen i 
planlægningen’. 

FOR HVEM OG HVORFOR
Netværket er et forum, hvor planlæggere, bygge-
sagsbehandlere,  museumsfolk og kommunalpoliti-
kere får inspiration udefra og deler viden, metoder 
og erfaringer. Og ikke mindst er der tale om et fortro-
ligt læringsrum, hvor fagfolk kan udveksle sparring 
om konkrete problemstillinger med hinanden.

Årsprogram
2019


