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Invitation til interessetilkendegivelse om at blive kulturarvskommune 
 
 
 
Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania iværksætter i 2006 og 2007 et projekt 
med det formål at undersøge kommunernes muligheder for at indarbejde den 
faste kulturarv som et strategisk element i kommuneplanen. 
 
Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania ønsker således at støtte tre kommuner, 
der vil deltage som kulturarvskommuner i forsøgsperioden. Alle landets 
fremtidige kommuner indbydes i første omgang til at indsende en tilkendegivelse, 
hvis de er interesseret i at deltage i projektet. Ud af tilkendegivelserne vil 
Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania vælge 10 kommuner, der inviteres til at 
indsende egentlige ansøgninger. På baggrund af de 10 egentlige ansøgninger 
udvælges 3 kommuner som kulturarvskommuner. 
 
Projektet er en opfølgning på en undersøgelse af danskernes holdninger til 
kulturarv. Resultaterne findes i vedlagte publikation: ”Kulturarv en værdifuld 
ressource for kommunernes udvikling”. Resultaterne viser bl.a., at ca. 70 % af 
borgere og virksomhedere mener, at kulturarven kan støtte den lokale udvikling. 
 
Formålet med projektet er at få udviklet ideer og metoder til, hvordan 
kommunerne kan bruge kulturarven som løftestang for udviklingen i det byggede 
miljø og/eller til at tiltrække flere borgere, mere erhverv og turisme. 
 
Hvad skal projektet indeholde 
En kulturarvskommune skal foretage en vurdering af de bevaringsværdier, der er i 
kommunen i form af bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer og ud fra denne 
vurdering udarbejde bidrag til kommuneplanen, således at kulturarven indgår som 
et strategisk element. Det strategiske element kan f.eks. være profilering af en ny 
samlet kommune med fokus på udvikling og beskyttelse af kulturarven, 
turismeudvikling baseret på kulturarv og udvikling af et lokalområde –  det kan 
være et havneområde, der har en værdifuld industrikultur, der skal udvikles med 
bolig og erhverv. 
 
Kommunen skal i projektperioden aktivt indgå i et netværk mellem de tre 
kulturarvskommuner og formidle projektet til andre interesserede kommuner og 
tilskudsyderne. 
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Hvem kan søge 
Alle danske kommuner, der ønsker at indarbejde kulturarven som et strategisk 
element i deres kommende kommuneplan kan melde sig som interesseret.  
 
Interessetilkendegivelser fra kommuner, der bliver sammenlagt med andre 
kommuner, skal fremsendes af sammenlægningsudvalget eller af én kommune på 
vegne af alle kommuner, som indgår i sammenlægningen, således at der kun 
fremsendes én fælles tilkendegivelse for den nye kommune. 
 
Støtte og medfinansiering  
Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania har samlet afsat 1,5 millioner kr. til 
økonomisk støtte i 2006 og 2007. Der gives støtte til konsulent- og rådgiver-
bistand i forbindelse med vurdering af kommunens bevaringsværdier, til 
udarbejdelse af forslag og strategier i forbindelse med kommunalplanen med 
hensyn til kulturarv samt til formidlingstiltag og netværk. Der kan maksimalt gives 
0,5 mio. kr. i støtte pr. kommune. Tilskud udbetales i 2006 og 2007, når opgaven 
eller dele af opgaven er udført, og der er indsendt regnskabsdokumentation til 
Kulturarvsstyrelsen. 
 
Kommunernes medfinansiering består i indskud af arbejdsressourcer i projektet, 
udover de ressourcer der normalt kan forventes afsat til udarbejdelse af 
kommuneplanen. Kommunernes indskud af arbejdsressourcer værdisættes som de 
deltagende personers faktiske lønomkostninger plus overhead på 20 %. 
 
Indhold i interessetilkendegivelse  
Der er følgende kriterier til indholdet i interessetilkendegivelserne: 
 

1. Kommunen skal angive baggrunden for interessetilkendegivelse og give en 
kort redegørelse for projektets overordnede indhold og formål, og hvorfor 
kommunen vil indarbejde kulturarven som et strategisk element i 
kommuneplanen. 

 
2. Kommunen skal give en kort beskrivelse af den lokale faste kulturarv 

(bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer), som forventes at indgå som en 
strategisk ressource i kommuneplanen. Den lokale kulturarv skal have et 
åbenbart udviklingspotentiale for kommunen. 
 

3. Kommunen skal angive, hvilke rådgivere/konsulenter man ønsker 
tilknyttet projektet til vurdering af kommunens bevaringsværdier og til 
udarbejdelse af en strategi for udnyttelse af kulturarven i kommuneplanen. 
 

4. Kommunen skal udarbejde et budgetoverslag, hvori det specificeres 
hvilket beløb der ansøges om, og hvilke ressourcer kommunen vil lægge i 
projektet. Der skal indgå medfinansiering fra kommunen i form af 
arbejdsressourcer.  

 
5. Kommunen skal angive projektansvarlige og kontaktperson. 

 
Interessetilkendegivelsen må være på maksimalt to A4 sider (ekskl. bilagsmateriale 
i form af publikationer, kort mv.). Interessetilkendegivelsen skal være 
Kulturarvsstyrelsen i hænde senest fredag, 9. december 2005 klokken 12. 
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Udvælgelse 
Kulturarvsstyrelsen og Fonden Realdania udvælger blandt de indkomne 
tilkendegivelser max 10 kommuner, der vil blive bedt om at udforme egentlige 
ansøgninger. Udvælgelsen vil ske ud fra de ovennævnte kriterier. Der vil i 
udvælgelsen blive prioriteret, at forskellige typer af projekter får mulighed for at 
indsende en ansøgning. Der vil senest den 31.12.2005 blive givet besked om 
hvilke kommuner, der vil blive indbudt til at indsende en egentlig ansøgning 
(ansøgningsfrist vil være fredag d. 17. februar 2006). 
 
Indsendelse og yderligere information 
Interessetilkendegivelser indsendes til: 

Kulturarvsstyrelsen 
på email: kulturarvskommune@kuas.dk 
I emnefeltet skrives: Interessetilkendegivelse, [kommunenavn] 

Der findes yderligere information om projektet på Kulturarvsstyrelsens og 
Fonden Realdanias hjemmesider. Eventuelle spørgsmål vedrørende 
interessetilkendegivelsen eller ansøgningen bedes rettet til: 
 
Kulturarvsstyrelsen  Fonden Realdania 
Slotsholmsgade 1  Nicolai Eigtveds Gade 28 
1216 København K  1216 København K 
Tlf. 72 26 51 00  Tlf. 70 11 66 66 
E-mail:   E-mail: 
kulturarvskommune@kuas.dk realdania@realdania.dk 
Hjemmeside:   Hjemmeside:  
www.kulturarv.dk  www.realdania.dk 
 
  
  
Med venlig hilsen 
 
 
Direktør Steen Hvass  Direktør Hans Peter Svendler 
Kulturarvsstyrelsen  Fonden Realdania 
 
 


