Oprettet maj 2018 / Revideret senest 21. august 2018

Kommissorium
LOKALT KULTURMILJØRÅD
for Slagelse Kommune

1. Baggrund

Det lokale kulturmiljøråd er nedsat af Slagelse Byråd den 29. januar 2018. Processen for nedsættelse af et lokalt kulturmiljøråd
blev igangsat i det daværende Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalg i
marts 2017.

2. Formål

Et lokalt kulturmiljøråd for Slagelse Kommune skal bidrage til at
sikre udvikling og bevaring af bygninger og helheder i en bred
kulturhistorisk, arkitektonisk, kvalitetsmæssig og oplevelsesmæssig sammenhæng.
Et lokalt kulturmiljøråd skal yde faglig og uvildig rådgivning til
Slagelse Kommunes politikere og administration i både enkeltsager, større projekter og kommunens overordnede planlægning.
Herudover forventes det, at kulturmiljørådets medlemmer også vil
virke ”udadtil” og bidrage til at formidle og forankre kommunens
bevaringstiltag lokalt.

3. Retligt grundlag

Museumslovens § 23a giver kommunerne hjemmel til at nedsætte
et lokalt kulturmiljøråd.1
Planlovens §§ 20, 23a og 25 foreskriver, at et eventuelt lokalt
kulturmiljøråd høres ved planlægning, der omfatter bevaringsinteresser.2
Bygningsfredningslovens §§ 6 og 18 foreskriver, at et eventuelt
lokalt kulturmiljøråd høres i forbindelse med bygningsfredning og
nedrivning af bevaringsværdige bygninger.3

4. Sammensætning

Det lokale kulturmiljøråd sammensættes af repræsentanter for
nedenstående organisationer, Slagelse Byråd og administrationen:








Skælskør Bevaringsforening (1 person)
Foreningen til Bevaring af Gamle Bygninger og Miljøer i
Korsør og Omegn (1 person)
Bevaringsforeningen for Slagelse og Omegn (1 person)
Danmarks Naturfredningsforening, Slagelse (1 person)
Museum Vestsjælland (1 person)
Byrådet (2 personer)
Administrationen: Plan, Byggeri og Slagelse Arkiverne (3
personer)

Udpegningen af repræsentanter for Byrådet følger valgperioderne
og sker således for 4 år af gangen. Samtidigt med udpegningen af
byrådsrepræsentanter udpeges også øvrige medlemmer.

1
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3

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014
Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018
Lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018

De enkelte organisationer mv. indstiller selv deres repræsentant,
dog forudsættes det, at de enkelte medlemmer har faglig indsigt
og erfaring inden for bevaringsområdet.
Kulturmiljørådet kan invitere ”gæstedeltagere” efter behov, f.eks.
hvor der er behov for en særlig faglig viden eller kendskab til lokale forhold.
Kulturmiljørådet udpeger selv formand og eventuelt næstformand.
Rådet kan udarbejde årshjul og forretningsorden.
Sekretærfunktionen varetages af Slagelse Kommunes administration (Plan).
5. Opgaver

Et lokalt kulturmiljøråd har udelukkende en vejledende funktion.
Kulturmiljørådets udtalelser skal bidrage til at sikre et bredt og
veloplyst grundlag for de beslutninger, der tages i en efterfølgende sagsbehandling (politisk såvel som administrativt).
Kulturmiljørådet skal jf. planlov og bygningsfredningslov høres i
forbindelse med:







Dispensationer fra lokalplaner, hvis det af kommunen vurderes, at kulturmiljørådet har væsentlig interesse i sagen.
Forslag til planstrategi
Forslag til kommuneplan
Forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner for områder
med bevaringsinteresser
Beslutninger om fredning af bygninger
Sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger

Ud over de lovbestemte opgaver forventes det, at kulturmiljørådet
også inddrages i andre sager eller spørgsmål, når det vurderes at
være væsentligt for den konkrete sagsbehandling, planproces, et
udviklingsprojekt mv. I vurderingen indgår, om der er tale om
problemstillinger af mere generel eller principiel karakter, hvor
kulturmiljørådet kan bidrage til en udvidet forståelse og perspektivering. Dette kan f.eks. være i forbindelse med:





Større ombygninger af bevaringsværdige bygninger
Udvikling i områder udpeget som kulturmiljø
Tiltag for formidling af kulturarv
Overordnede problemstillinger inden for bevaringsområdet,
f.eks. nye tendenser, ny lovgivning mm.

Sager til kulturmiljørådet fremsættes af administrationen. Kulturmiljørådets medlemmer kan desuden selv tage sager op.
6. Tidsramme

Det lokale kulturmiljøråd er nedsat uden tidsbegrænsning. Kulturmiljørådets virke kan kun ophøre efter beslutning i Byrådet.

7. Diæter mv.

Det lokale kulturmiljøråd er omfattet af Slagelse Kommunes diætregulativ.

