
 

Lokalplan om bevaringsværdige bygninger er fortsat for vidtgående 

Af Anne Ehrenreich, gruppeformand for Venstre i Hørsholm Kommunalbestyrelse 

 

Den reducerede version af lokalplanen om bevaringsværdige bygninger er lige nu i offentlig høring. De 

henvendelser, Venstre har modtaget, tyder på, at lokalplanen fortsat er for vidtgående. Det gælder 

såvel i forhold til enkelt huse, som bebyggelser omfattet af planen. 

Den bebyggelse, hvor der er størst behov for at begrænse reguleringen er Gasværksvej, hvor der 

gennem alt for detaljerede bestemmelser er lagt op til at fryse arbejderboligernes ydre fremtoning på 

en måde, som ikke giver ejerne mange frihedsgrader. Som Venstre sagde under udvalgsbehandlingen, 

så kan vi ikke være med til dette, da det vil medføre et yderligere forfald. Husene er ikke tegnet af 

nogen speciel arkitekt, ligesom der ikke er brugt byggematerialer af høj kvalitet. En stor del af 

bygningerne lider under råd og svamp. De fleste af ejerne af de små lejligheder, har hverken midler 

eller mulighed for at bevare husene på den måde som bevaringsværdigheden medfører. Bygningerne 

vil derfor forfalde yderligere. Det vil være langt mere fornuftigt, hvis kommunen giver ejerne større 

frihedsgrader til at sætte bygningerne i stand, bl.a. gennem sammenlægning af de små lejligheder 

samt til at etablere nødvendige udvendige brandtrapper eller evt. elevatortårne, hvilket kunne gøre 

lejlighederne attraktive for ældre borgere.  

Venstre vil derfor, når lokalplanen og indsigelserne til denne skal behandles i udvalg og 

kommunalbestyrelse arbejde for, at planen begrænses yderligere, så bebyggelsen på Gasværksvej ikke 

pålægges så mange restriktioner og for at en række andre ejendomme, som har gjort indsigelse 

udtages af planen.  

Venstre er enig i de synspunkter, som hr. Henrik Løve for nylig gav udtryk for i Ugebladet bl.a., at 

lokalplanen om bevaring af udvalgte bebyggelser i kommunen er helt unødvendig set ud fra et 

samfundsmæssigt perspektiv, specielt i en situation, hvor det offentlige allerede har påtaget sig for 

mange opgaver. Fredningsloven sikrer, at virkeligt bevaringsværdige bygninger behandles ud fra 

offentlighedens interesse og med passende kompensation til ejerne. Barren for andre 

bevaringsværdige bygninger, som skal være omfattet af kommunens lokalplan, må derfor sættes 

meget højt.  

 

 


