Kommunalbestyrelsen
Norddjurs Kommune
Torvet 3
8500 Grenaa

Grenaa, den 10. september 2021

Høringssvar til budgetskitse for 2022-2025
Tak for muligheden for at komme med høringssvar til budgetskitsen. Det er dejligt at læse, at den kommunale
økonomi nu giver mulighed for en række drifts- og anlægsinvesteringer til udvikling af vores kommune både hvad
angår by- og landsbymiljøer, naturen til brug for kultur, fritidsliv og outdoor samt arbejdet med social
bæredygtighed.
Som grundlag for disse initiativer vil Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Norddjurs foreslå, at der
igangsættes et arbejde for at kortlægge de værdifulde bygninger, der findes i Norddjurs Kommune – den såkaldte
SAVE registrering.
Bygningerne i den tidligere Grenaa Kommune blev SAVE registreret i 1995 og offentliggjort i det såkaldte
Kommuneatlas. Ved sammenlægningen i 2007 havde de øvrige områder i kommunen - Nørre Djurs, Rougsø og delvis
Sønderhald - ikke en tilsvarende registrering.
Derfor foreslår vi, at der igangsættes et arbejde med hensyn til SAVE registrering, så hele kommunen er dækket.
Kortlægnings- og registreringsmetoden er nærmere belyst i Kommuneatlas Grenaa.
Kort fortalt blev arbejdet gennemført i samarbejde mellem Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og
Grenaa Kommune med konsulentassistance af Arkitektfirmaet H. Thule Hansen. En del af udgifterne hertil blev
finansieret af puljer i ministerierne og andre tilskudsgivere. En følgegruppe med repræsentanter fra
kommunalbestyrelsen, Museet, Bevaringsforeningen og interessenter fra handles- og naturlivet fulgte processen.
Senere satte Arkitektskolen i Aarhus frem til 2017 fokus på bebyggede, bevaringsværdige kulturmiljøer i 22 danske
yderkommuner og heri deltog Norddjurs Kommune. Det resulterede i en spændende rapport om omkring 50
værdifulde kulturmiljøer i Norddjurs, som kan karakteriseres som attraktive for både turisme, erhverv og bosætning.
En stor del af de attraktive kulturmiljøer ligger i den del af kommunen, der ikke er SAVE registreret, og derfor er de
enkelte bygninger ikke vurderet med hensyn til bevaringsværdi.
En sådan registrering vil være vigtig, når f.eks. initiativerne i forbindelse med landsbyfornyelsen skal sættes i værk:
hvad skal rives ned og hvad skal bevares? Ligeledes vil planerne om udviklingsprojekter inden for emnet social
bæredygtighed kunne forankres i tydelig lokalisering af de bygninger og miljøer, som kan generere bosætning og
turisme.
Realdania har for nylig undersøgt, hvordan kommuner registrerer bevaringsværdige bygninger og har redegjort for
undersøgelsen i nyhedsbrev fra november 2020. Heri skriver programchef Stine Lea Jacobi:
”Det er interessant at få belyst, hvordan kommunerne løbende registrerer de bygninger og helheder, der har stor
betydning for vores fælles identitet. Særlige kvarterer og bymiljøer er en del af vores historie, og der kan ligge et
stort potentiale i at udvikle dem til gavn for det lokale liv. En kortlægning er et skridt på vejen.”
Vi tror, det har stor betydning både for bosætning og turisme, men også for de fleste indbyggere i kommunen, at vi
vedligeholder og bevarer de værdifulde historiske bygninger i by og på land, og til støtte for dette arbejde, vil en
fuldstændig SAVE registrering være et godt redskab. BLIN stiller sig gerne til rådighed for dette arbejde.
Bedste hilsner
Lars Kalmar Kastanje, formand

