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Vedr. temalokalplan 228 for bevaringsværdige bygninger med højest
bevaringsværdi
Københavns Museum har modtaget materiale vedrørende ovennævnte forslag og har
foretaget en gennemgang af sagen med henblik på vurdering af de kulturhistoriske
forhold.
Vi har med stor interesse læst lokalplanforslaget. Det er vigtigt og godt, at der bliver
lavet et overblik og en sikring af hele kommunens bygningsarv, så bevaringsværdierne
kan sikres.
Den bevarende lokalplan er også et vigtigt redskab til at sikre fredede bygninger, der
bliver affredet. Museet vil derfor gerne bakke op om forslaget.
Lokalplanen bør dog inkludere alle bygninger med vurderingerne 1-4 og ikke kun 1-2.
Ved kun at medtage de højeste vurderinger får man ikke i samme grad beskyttet de
bevaringsværdige kulturmiljøer, ligesom det ofte er bygningerne med vurdering 3-4, der
er de mest udsatte. Et eksempel er hospitalsgrunden, hvor kun få bygninger er
medtaget i nærværende lokalplanforslag til trods for at langt flere har fået
bevaringsværdierne 3-4. Endelig ville det være i tråd med kommuneplan 2017, hvor
bygninger med vurderingerne 1-4 er udpegede som bevaringsværdige.
I forslaget er desuden kun medtaget bygninger, der er opført før 1940. Museet så
gerne, at også yngre bygninger udpeges, da også efterkrigstidens byggerier har
kulturhistorisk betydning, som vi bør værne om.
Hvis der ved jordarbejder i forbindelse med anlægsarbejder påtræffes
arkæologiske levn, skal Københavns Museum kontaktes omgående. På
baggrund af fundene vil museet vurdere, om levnene er af en sådan
karakter, at de skal registreres inden bortgravningen. I fald fundene
vurderes af væsentlig karakter vil jordarbejdet blive standset midlertidig (jf.
museumslovens § 26).
Københavns Museum står altid gerne til rådighed for en vurdering af
kommende anlægsarbejder med henblik på forud for anlægsarbejdets
iværksættelse at afklare behovet for en arkæologisk forundersøgelse på
projektarealet. En afklaring af de aktuelle arkæologiske interesser vil som
regel kunne forhindre en midlertidig standsning af igangværende arbejde.
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