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Vedr. forslag til Lokalplan 228 - Temalokalplan for bevaringsværdige 

bygninger med højeste bevaringsværdig  

 

Københavns Stiftsøvrighed har modtaget kommunens forslag til bevarende 

temalokalplan vedr. bevaringsværdige bygninger med højeste 

bevaringsværdig. Heraf fremgår det, at kirker omfattet af Lov om 

kirkebygninger og kirkegårde udpeges som bevaringsværdige bygninger, 

der i kraft af lokalplanen ikke må nedrives og ikke må ombygges eller på 

nogen måde ændres i deres ydre udformning uden kommunalbestyrelses 

tilladelse. Det anføres ydermere, at bygningsarbejder på kirker omfattet af 

Lov om kirkebygninger og kirkegårde også skal godkendes ved 

stiftsøvrigheden, og der skal indhentes udtalelser fra Nationalmuseet og den 

Kgl. Bygningsinspektør. Lokalplanen opstiller således et krav om, at der 

både skal indhentes tilladelse fra Frederiksberg Kommune og 

stiftsøvrigheden ved bygningsarbejder på kirker omfattet af Lov om 

kirkebygninger og kirkegårde. 

 

Det er stiftsøvrighedens opfattelse, at kommunen ønsker at udpege 

kirkebygningerne som bevaringsværdige iht. planlovens § 15.  

 

Af Erhvervsstyrelsens vejledning nr. 9922 af 28. september 2009 om 

lokalplanlægning afsnit 1.5.9 (s. 36-37) fremgår:  

 

”Bestemmelsen i planlovens § 15, stk. 2, nr. 14, om bevaring af eksisterende 

bebyggelse, således at bebyggelsen kun med tilladelse fra 

kommunalbestyrelsen må rives ned, bygges om eller på anden måde ændres, 

kan ikke anvendes for så vidt angår folkekirkens kirker og bygninger på 

kirkegårde. ” 

 

Bestemmelsen er nu ændret til § 15, stk. 2, nr. 18, men vejledningen er 

fortsat gældende.  

http://www.blivhoert.frederiksberg.dk/
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_om_lokalplanlaegning_hwu.pdf
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publikation/vejledning_om_lokalplanlaegning_hwu.pdf


 
 

  
 

 

Stiftsøvrigheden skal på denne baggrund anmode om, at lokalplanen 

tilrettes i overensstemmelse hermed.  

 

Det bør således fremgå tydeligt, at kirker omfattet af den kirkelige 

lovgivning alene kræver tilladelse til nedrivning fra Kirkeministeriet og 

tilladelse til udvidelse, ombygning, ændring og istandsættelse alene gives af 

stiftsøvrigheden. Der kan henvises til lov nr. 1156 af 01/09/2016 om 

folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 2, stk. 1 og 3, samt 

bekendtgørelse nr. 1172 af 19/09/2016 om folkekirkens kirkebygninger og 

kirkegårde § 2.  

 

Stiftsøvrigheden ser frem til at modtage kommunens forslag til ændret 

tekst forud for planens vedtagelse. Såfremt det er forvaltningens ønske, 

skal vi naturligvis også gerne deltage i et evt. møde. 

 

Indsigelse  

Ovenstående bemærkning er formelt at betragte som en indsigelse jf. 

planlovens § 29, stk. 3. Dog er det stiftsøvrighedens forventning, at der i 

mindelighed kan opnås enighed om tilretning. 

 

 

 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1156
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1156
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1172
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1172

