
VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF HANDLINGSPLAN  

Den hurtigste måde at ansøge om en handlingsplan på er ved at besøge Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor 

der kan udfyldes et digitalt ansøgningsskema www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredningsgennemgang-

2010- 2015/handlingsplaner.  

Du kan også benytte det vedlagte fortrykte ansøgningsskema, der skal sendes til:  

 

Kulturstyrelsen  

Center for Kulturarv og Arkitektur 

H. C. Andersens Boulevard  

2 1553 København V  

 

Før Du kan ansøge om en handlingsplan, skal De vælge den restaureringsfaglige rådgiver, som skal udføre 

handlingsplanen. Vær opmærksom på, at De skal bruge oplysninger om rådgiverens navn, adresse, telefon, 

e-mail, CVR-nummer og bankkonto. 

*Disse oplysninger finder du i det foretrykte skema på side 2. 

Når Dit ønske om udarbejdelse af en handlingsplan er modtaget, sender Kulturstyrelsen en honoraraftale 

direkte til rådgiveren. Beløbet afhænger af ejendommens art og størrelse og fastsættes af Kulturstyrelsen. 

Rådgiveren får også tilsendt en tilpasset skabelon og vejledning, som skal benyttes til handlingsplanen.  

Kulturstyrelsen forventer at få et stort antal ansøgninger om handlingsplaner. Derfor kan der forekomme 

en vis sagsbehandlingstid i forbindelse med de enkelte ansøgninger.  

Du kan eventuelt sammen med rådgiveren indgå aftale om en mere omfattende handlingsplan, end 

Kulturstyrelsens skabelon lægger op til, men merudgiften sker i så fald for egen regning.  

Du skal selv træffe aftale med rådgiveren om besigtigelse og tidsplan. Kulturstyrelsen har intet ansvar i 

forbindelse med handlingsplanens udarbejdelse og indhold.  

Når rådgiveren har udarbejdet handlingsplanen sendes den til Kulturstyrelsen. Herefter udbetaler 

Kulturstyrelsen honoraret direkte til rådgiver og udleverer den færdige handlingsplan. 

 



ANSØGNING OM UDARBEJDELSE AF HANDLINGSPLAN  

Ansøgningen sendes til: 

Kulturstyrelsen  

Center for Kulturarv og Arkitektur 

H. C. Andersens Boulevard  

2 1553 København V  

 

Dato 

 

Undertegnede: 

Navn 

Adresse 

Postnummer By 

Telefonnr. 

Evt. E-mail 

 

Jeg ønsker at få udarbejdet en handlingsplan for min fredede ejendom: 

Adresse 

Postnummer By 

Evt. Kaldenavn 

Kommune 

 

Jeg ønsker følgende rådgiver med erfaring i istandsættelse af fredede ejendomme: 

Navn                      Arkitekter Syd ApS v. Harald Christensen 

Adresse                 Skibbroen 4 

Postnummer        6270 By       Tønder 

Telefon                 +45 2230 5995 

E-mail                   hc@arkitektersyd.dk 

CVR-nr.                SE/CVR-nr. : 84396419 

Bankkonto          Sydbank 7970 - 1155883 

 


