
 
 

Äntwert vun der Kulturministesch Sam Tanson op d‘parlamentaresch Fro n° 7511 vum 26. Januar 
2023 vum Här Deputéierte Marc Goergen  

 

Virop wëll ech den Honorabelen Deputéierten, esou wéi all interesséierte Bierger, op de Guide 
pratique iwwert dat neit Denkmalschutzgesetz opmierksam maachen. Dëse Guide, deen 2022 parallel 
zum Vott vum Gesetz vum Kulturministère publizéiert, an a véier Informatiounsversammlungen 
uechtert d’Land presentéiert gouf, visualiséiert op eng accessibel Manéier déi verschidde Schrëtter, 
Prozeduren an Delaien, déi beim Denkmalschutz an d’Spill kommen. De Guide kann op 
www.patrimoineculturel.public.lu telechargéiert ginn. 

Da sief ze präziséieren, dass et den Artikel 130 ass, an net den Artikel 18, deen et ville Persounen 
erlaabt eng Demande op e Klassement fir ee Gebai ze stellen, dat an deene Gemengen wou de 
wëssenschaftlechen Inventaire vum Institut national pour le patrimoine culturel - INPA an déi doraus 
erfollechte Protectiounen nach net ofgeschloss sinn.  

Wann eng Demande de Classement erakënnt, maachen d’Experte  vum INPA Recherchen a schreiwen 
en Argumentaire, dat nodeems se idealerweis d’Gebai konnte vu banne gesinn. Fir dass dat ka 
geschéien, ginn d’Propriétären ugeschriwwen a kréien esou matgedeelt, datt e Protektiounsdossier 
opgemaach gouf. Dann ass et um Minister ze décidéieren, ob eng Intention de Classement op Basis 
vum Artikel 131.(3) erausgi gëtt oder net.   

Wa soll geschützt ginn, ass et fir d’ésicht d’Annonce vun enger Intention de Classement déi vum 
Minister un de Proprietär vum Gebai geriicht gëtt, mat den Argumenter fir d’Protektioun. Op 
déi Annonce kann de Prorpietär reagéieren. Duerno ass et dann um Minister fir d’Intention de 
Classement ze verschécken. Mat der Intentioun trieden d’Effete vum Klassement a Kraaft. Och 
déi concernéiert Gemeng kritt dës Intentioun a kann hiren Avis dozou ofginn.  

D’Experte vum INPA ginn ëmmer op d’Plaz kucken. Wann de concernéierte Proprietär zoustëmmt fir 
eng Visitt vu bannen, ginn d’Experten an d’Gebai eran. Bei esou enger Visitt gëtt dat ganzt Gebai 
analyséiert, vu bausse wéi vu bannen, op all Niveau an an all Raum. Wann de Proprietär zoustëmmt 
gi Fotoe fir d’Dokumentatioun gemaach. 

D’Experte vum INPA evaluéieren d’Gebai opgrond vun enger konscht- an architekturhistorescher 
Methodologie (Baustilkunde), op Grond vun hirer Erfarung a virun allem ënner Berécksichtigung vun 
de Krittären déi am Artikel 23 vum Gesetz vum 25. Februar 2022 iwwert de Patrimoine culturel 
opgelëscht sinn. 

Am Fall wou d’Kompetenz vun unerkannten Experten op engem Spezialgebitt eng sënnvoll Ergänzung 
duerstellt, oder opgrond vun Onkloerheeten déi eng méi déifgrënneg Analys erfuerderen, ginn extern 
Expertisen zougezunn. D’Resultater vun esou Expertise befannen sech am administrativen Dossier 
a falen ënnert den RGPD. Dës Analyse kënnen zum Beispill Baufuerschungen oder 
dendrochronologesch Etudë sinn. 

Generell gi wéineg extern Experte bei der Klassementsprozedur zougezunn. Dëst ass éischter de Fall 
bei konkrete geplangten Aarbechten wou am Virfeld eng genau Bauanalys néideg ass. Dës Analyse gi 
meeschtens vun den Proprietären, respektiv vum Bauhär an Optrag ginn, sou dass de 
Proprietär/Bauhär och d’Rechter ob dës Dokumenter huet. Bei staatleche Gebaier kënnen d’Analysen 
ob Demande vu baussen ëffentlech gemaach ginn. 
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D’Commission pour le patrimoine culturel (COPAC) bereit de Kulturminister allgemeng zu de Mesuren 
déi am Denkmalschutzgesetz firgesi sinn. Méi spezifesch an der Klassementsprozedur gëtt d’COPAC 
en Avis zu deene Gebaier wou eng Demande de Classement virläit. Op Basis vun den Avise vum INPA 
an der COPAC hëlt de Kulturminister eng Décisioun. Falls Divergenzen tëscht dem INPA an der COPAC 
bestinn, tranchéiert de Minister.  

D’Dauer vun enger Klassementsprozedur ka staark variéieren. Eng Schutzprozedur dauert tëschent 6 
an 24 Méint. Wa bis eng Intention de Classement erausgeschéckt gëtt muss d’Klassementsprozedur 
no 9 Méint spéitstens ofgeschloss sinn.  

Den Artikel 132 gesäit fir, dass den Arrêté de Classement un den Demandeur verschéckt gëtt. 
Ausserdeem ass um Internet Site vum INPA eng Lëscht mat all de geschützte Gebaier ze fannen déi 
reegelméisseg aktualiséiert gëtt. 

 

 

 

  Lëtzebuerg, den 1. Mäerz 2023 
 

  D’Kulturministesch 
 

(s.) Sam Tanson 
 


	7511.pdf
	qp_7511_26-01-2023_réponse_2157916.pdf



