
Du får lige rette link:  
  
https://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Kort/ 
  
  
Fra: Johnny Andersen  
Sendt: 25. juni 2021 10:11 
Til: henriksenarne@hotmail.com 
Emne: Lidt om fredninger 
  
Hej Arne 
  
Det kan godt være at alle allerede kender denne, men der er en hjemmeside hvor man via kort kan se 
fredninger på f.eks. bygværker. Linket er : https://trap.lex.dk/ 
  
Det kan engang imellem godt betale sig at ”klage” over afgørelser: 
  
Da vi skulle renovere det offentlige fortov på Sct. Laurentii vej henvendte jeg mig til Slots og 
kulturarvsstyrelsen og spurgte efter om de havde interesser i arealet. Jeg fik et nej, men da vi startede 
arbejdet blev der klaget over vi ikke brugte samme materiale som oprindeligt. I fredningsafgørelsen var det 
dog sådan at fortovet ikke var med, hvilket også var i overensstemmelse med den umiddelbare udmelding 
fra Slots og Kulturarvsstyrelsen. Da de så betvivlede at den skulle laves om sendte jeg følgende skriv: 
  
”….Hej…. 
  
Jeg sidder og kigger fredningsbeslutningen af 17. marts 1995 igennem, da jeg syntes at der efterhånden er 
skrevet meget herom. 
  
Af fredningsbeslutningen fremgår der af kortbilaget, hvilke specifikke matrikler som indgår i bestemmelsen. 
Her er specifikt nævnt vejarealet ved Fiskergangen; dette skulle så sammenligneligt så også have gjort sig 
gældende for Sct. Laurentii Vej samt C.S. Møllers Vej og Vestre Strandvej.  
  
Det må være grundprincippet at bindinger der pålægges, skal være formuleret således at tvivl ikke kan 
opstå; samt at disse bindinger skal være klart definerede i de dokumenter hvori de indgår i tingbogen, for at 
have en retslig virkning. Hvis ordet ”gade” skal forstås som ”kørebanen”, strider dette direkte imod 
tegningen på bilaget til samme; samt den efterfølgende beskrivelse på bilaget.  
  
I fredningsbeslutningen mangler også de nødvendige matrikler som fredningen i givet fald vedrører.  
  
Analogt til dette skulle der jo så også være en fredning af fortovet vist herunder på C.S. Møllers Vej? 
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Hvorvidt Fredningsbeslutningen skulle have omfattet pågældende område af Sct. Laurentii Vej, har jeg 
hverken oplysninger eller viden omkring.  
  
Jeg syntes dog jeg må fastholde at princippet om at bløde formuleringer med retslig virkning ikke kan indgå 
i en endelige afgørelse. 
  
Vi er opmærksom på de specielle forhold omkring Skagen Rådhus, hvilket også var grunden til at jeg tog en 
forhåndshenvendelse til dig inden vi satte arbejdet i gang samt har haft ønske om at få en ny belægning der 
ikke har et væsentligt andet udtryk end den oprindelige. 
  
Jeg skal også påpege at Skagen er meget vigtig i forhold til turisme for Frederikshavn Kommune, så vi har 
travlt i forhold til at gjort arbejdet færdigt (lukket belægning og fjernet afspærring) inden der begynder at 
komme turister, så jeg tillader mig derfor at betragte sagen som afsluttet. 
  
Du er velkommen til at kontakte mig. 
…” 
  
Slots- og kulturarvsstyrelsen har senere meddelt at de på egen regning vil lave fortovet om til den 
oprindelige stand.  
  
  
Billeder:   



 

 
  



 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Johnny Andersen 
Ingeniør 
Center for Park og Vej 
 
Direkte: 9845 6310 
joel@frederikshavn.dk 
  

 
  
Frederikshavn Kommune 
Knivholtvej 15 
9900 Frederikshavn 
 
Telefon: 9845 5000 
www.frederikshavn.dk 
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