16-12-2021
Stemmeaftale om ændring af museumsloven m.fl.
Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne har den 16. december 2021 indgået stemmeaftale om en ændring af museumsloven m.fl.
Aftalepartierne er enige om


At museumslovens grundlæggende princip fortsat bør være at beskytte fortidsminderne og bevare
dem for eftertiden og dermed sikre, at fremtidige generationer også har mulighed for at se og opleve
vores fælles kulturarv. Derfor fastholdes det overordnede princip om, at der ikke må foretages ændringer i fortidsminder.



At der i museumslovens § 29 j indføres et nyt stk. 3, der angiver en række forhold, der bl.a. kan tillægges positiv vægt, når det vurderes, hvorvidt der er tale om et særligt tilfælde, hvor der kan gøres
undtagelse fra § 29 e, stk. 1. Det er hensigten, at det ved vurderingen bl.a. kan tillægges positiv
vægt, at forholdet er foranlediget af anden lovgivning, forholdet muliggør nutidig, etableret anvendelse, forholdet sikrer og styrker fortidsmindets bevaring, forholdet sikrer og styrker formidling af
og tilgængelighed til fortidsmindet, forholdet er forskningsbetinget, eller fortidsmindet danner
ramme om midlertidige aktiviteter.



At ændringer i udgangspunktet skal være reversible, fagligt begrundede og fremme en bedre forståelse og oplevelse af fortidsmindet for offentligheden.



At der er behov for en bagatelgrænse, der definerer en række forhold som værende af underordnet
betydning og således ikke kræver dispensation.



At kulturministeren gives bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om særlige tilfælde, der kan
foranledige dispensation, og vilkår, der kan stilles hertil.



At der indsættes en bemyndigelsesbestemmelse til kulturministeren til at fastsætte nærmere regler
om ændringer af underordnet betydning.



At den gældende automatiske beskyttelse af en række typer af fortidsminder, når de bliver hundrede år gamle, medfører, at der med tiden vil ske en stor automatisk tilvækst af fredede fortidsminder, der ikke nødvendigvis alle er lige væsentlige at beskytte, og ikke har samme kulturhistoriske
relevans. Det aftales derfor, at der indføjes nye kategorier af fortidsminder i museumslovens bilag,
hvorved fortidsminder, som er opført efter 1865, først vil være beskyttede efter meddelelse af kulturministeren samt at der tilføjes en ny kategori af øvrige kulturhistoriske anlæg, konstruktioner
og sammenhænge, der vurderes væsentlige at beskytte som fortidsminde.



At der oprettes en kulturarvsafdeling i Miljø-og Fødevareklagenævnet, hvor der tilknyttes to sagkyndige med faglig indsigt på kulturarvsområdet. Den nye afdeling skal behandle samme type sager som i dag.
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At det er aftaleparternes hensigt, at alle ankemuligheder i museumsloven som hovedregel skal
være udtømt, før der evt. anvendes anlægslove.
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