Sønderborg Kommune registrerer nu alle bygninger i
kommunen, der er opført i 1950 eller tidligere.
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I henhold til Planloven er det blevet politisk vedtaget, at alle bygninger opført i 1950 eller tidligere skal registreres eller genregistreres
med henblik på at kortlægge bygningernes bevaringsværdier.
Denne registrering skal danne grundlag for en udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturhistoriske miljøer for at sikre, at
kommunen får en ensartet og opdateret registrering.
Vores registrering er nu nået til Augustenborg og omegn, med opstart
i løbet af sommeren eller efteråret 2016.
Er du ejer eller lejer af en bygning, der er opført i 1950 eller tidligere,
vil du derfor kunne vente at få besøg af en registrant fra kommunen.
Der er udelukkende tale om en udvendig registrering, hvor der vil
blive taget billeder af bygningens facader. Kun billeder taget fra offentlig vej vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.
Kommunen vil snarest afholde et borgermøde i dit lokalområde. Her
vil vi præsentere hele SAVE-projektet og fortælle om, hvad det betyder for dig, at dit hus er bevaringsværdigt. Her får du desuden mulighed for at møde registranterne samt at stille spørgsmål.
Har du lyst til at høre mere om den forestående registrering samt
betydningen af bevaringsværdier, vil vi glæde os til at se dig.
Hvad er en bevaringsværdi?
En bevaringsværdi er en karakter, man tildeler en bygning ud fra
en landsdækkende registreringsmetode kaldet SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment). Bevaringsværdierne omhandler kun bygningens ydre skal og baseres på parametrene arkitektur,
kulturhistorie, miljø, originalitet og tilstand.
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Du kan finde mere information på projektets hjemmeside. Læs blandt
andet om, hvad det betyder for dig, at dit hus er bevaringsværdigt og
om de muligheder der er, for at søge støtte til udvendig istandsættelse.
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