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Store Råholmen, del av gnr./bnr. 428/7, i Fredrikstad kommune - vedtak om fredning

Vi viser til revidert utkast til fredningsvedtak, datert 1.6.2018 som har vært på begrenset høring
til berørte parter. Videre viser vi til tidligere utsendt fredningsforslag for Store Råholmen, datert
6.3.2013 som har vært på høring hos berørte parter og i nstanser. På grunnlag av dette fatter
Riksantikvaren følgende vedtak:
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VEDTAK:
Med hjemmel i lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 15 jf. § 22, freder
Riksantikvaren deler av Store Råholmen, gnr./bnr. 428/7, i Fredrikstad kommune.

Omfanget av fred ningen
Fredningsområdet etter kulturminneloven § 15 omfatter et areal på 21.006 m2 som utgjør
den sørøstre delen av Store Råholmen, der stenbruddsaktiviteten har vært størst.

Fredningen omfatter flere større stenbrudd med tilhørende fyllinger, anlegg og depoter
av tilvirkede granittblokker på østsiden av holmen, samt et omfattende stenbruddsmiljø
med kai, skinnegang, vogner, rester av kraner og ferdig tilvirkede granittblokker,
knyttet til en øst - vest - gående kløft sør på holmen. Fredningen omfatter totalt ca. 260 stk.
ferdig tilvirkede granittblokker.

Inne på holmen er avgrensningen av fredningsområdet lagt i overkant av bruddene.
I øst og sør følger den strandkanten, men omfa tter stenfyllinger og kaianlegg i sjø.



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 19238
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

3

Formålet med fredningen
Formålet med fredningen av Store Råholmen er å ta vare på et representativt
stenbruddsmiljø i Østfold hvor mange av de tilhørende elementene er intakte.

Fredningen av Store Råholmen skal sikre de kulturhistoriske sporene knyttet til
granittbruddene, og elementer som kai, skinnegang med vogner og rester av kraner.

Formålet er videre å sikre de ca. 260 ferdig tilvirkede granittblokkene som ligger i
landskapet og som i stor grad ble hugget ut som en del av bestillingen til Hitlers
påtenkte seiersmonument i Berlin. Fredningen skal sikre disse blokkene som unike
elementer fra 2. verdenskrig.

Fredningsbestemmelser
Fredningsbestemmelsene er utformet i s amsvar med fredningens formål og gjelder i
tillegg til kulturminnelovens bestemmelser om vedtaksfredete kulturminner fra nyere
tid.

1. Innenfor det fredete området må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendringer
som kan forandre områdets karakter elle r på annen måte motvirke formålet med
fredningen.

Det er for eksempel ikke tillat å:
a) fjerne eller flytte granittblokker.
b) fjerne eller flytte jernbaneskinner, vogner, deler av kraner eller andre

gjenstander/rester fra stenbruddsvirksomheten.
c) planere ell er lagre masse.
d) gjøre endringer eller opparbeide bryggeanløp som skjemmer den opprinnelige

kaifronten eller andre deler av kulturmiljøet.
e) brenne bål som kan skade berg, løse granittblokker eller gjenstander.
f) male eller risse på eller i berg, løse granittbl okker eller gjenstander.
g) sette ned nye faste bolter eller master.

Listen er ikke uttømmende.

2. Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere tilstand kan tillates i særlige tilfeller så
lenge det kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra
fredningen.

3. Vanlig vedlikehold og følgende tiltak er lovlig uten dispensasjon etter
kulturminneloven:
a) Fjerning av vegetasjon som kan være til skade, eller virke ødeleggende for,

bevaringen og opplevelsen av kulturmiljøet.
b) Vedlikehold av kai ved utglidning av blokker.
c) Oppsetting av skilt med opplysninger om det fredete kulturmiljøet og

naturreservatet.

Naturreservat og forvaltningsplan
Store Råholmen inngår i Kråkerøy - skjærgården naturreservat fastsatt ved kgl.res. 16. april 2010
som en d el av «Verneplan for Oslofjorden».
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2010 - 04 - 16 - 533
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Det følger av vernebestemmelsene § 3 nr. 1 at i naturreservatet er vegetasjonen, herunder døde
busker og trær, vernet mot skade og ødeleggelse. Unntak for skjøtsel krever dispensasjon fra
forvaltningsmyndigheten for verneområdet.

Fylkesmannen i Østfold har utarbeidet en forvaltningsplan som også inkluderer forvaltning av
det fredete området på Store Råholmen. Se «Forvaltningsplan for Kråkerøyskjærgården
naturreservat inkludert Store Råholmen kulturmiljø. Rapport 2/2015».
https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOS/Milj%C3%B8%20og%20kli
ma/Verneomr%C3%A5der/Forvaltningsplaner/Forvaltningsplan%20for%20Kr%C3%A5ker%
C3%B8yskj%C3%A6rg%C3 %A5rden%202015.pdf

I forvaltningsplanen omtales forholdet mellom vernet som naturreservat og det (den gangen)
planlagte vernet av stenbruddet som kulturminne.

Vi gjengir her pkt. 5.5 Kulturminner fra forvaltningsplanen:

En viss skjøtsel kan bli aktuel t på Store Råholmen for å bevare kulturmiljøet her. Aktuelle tiltak er å fjerne
vegetasjon som kan være til skade, eller virke ødeleggende for, bevaringen og opplevelsen av kulturmiljøet.
Store Råholmen er en granittholme med svært mye berg i dagen og tiln ærmet uten naturlige løsmasser.
Det er således lite vegetasjon på holmen. Det kan likevel over tid skje en viss tilgroing av busker / kratt
som kan være til sjenanse for kulturmiljøet.

Det er ikke spesielle botaniske verneverdier knyttet til holmen.

An dre aktuelle tiltak for å beskytte kulturmiljøet kan være å vedlikeholde kaia dersom det skjer en
utglidning av blokker og oppsetting av informasjonsskilt.

Forholdet til naturmangfoldloven
Når kulturminneforvaltningen fatter vedtak, skal det samtidig gjøres en vurdering av om dette
har innvirkning på naturmangfoldet. Dette følger av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av
naturens mangfold (naturmangfoldloven). Riksantikvaren legger til grunn at de grundige
vurderinger som er gjort i forbindelse med vernet som naturreservat tilfredsstiller kravene til
kunnskap om naturmangfoldet på Råholmen. Fredningen anses ikke å ha konsekvenser for
naturmangfoldet på Store Råholmen.

Følger av fredni ngen
Lovhenvisning
Når det gjelder behandlingen av fredete kulturminner, vises det til kulturminneloven §§ 15 a,
16, 17 og 18, samt ovennevnte fredningsbestemmelse.

Arbeider som krever tillatelse etter plan - og bygningsloven, må i tillegg forelegges kommunale
myndigheter. Det gjøres oppmerksom på at tillatelser etter kulturminneloven må foreligge før
arbeider i tråd med plan - og bygningsloven kan settes i verk.

Vedlikehold
Det er eier som har ansvar for det løpende vedlikeholdet av det fredete anleg get. Det
grunnleggende prinsippet for vedlikehold av fredete anlegg er å bevare mest mulig av de
opprinnelige eller eldre bygningselementene. Vedlikehold av fredete anlegg skal så langt som
mulig skje i samsvar med opprinnelig utførelse, teknikk og materia lbruk og for øvrig i samsvar
med fredningsbestemmelsene.
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Dispensasjon
Fredningen medfører at det må søkes om tillatelse/dispensasjon til å sette i gang alle typer
tiltak som går ut over vanlig vedlikehold, jf. kulturminneloven § 15 a. Søknad om tillatelse skal
sendes fylkeskommunen som avgjør om tiltaket kan iverksettes, evt. på visse vilkår. Oppstår
det tvil om hva som anses som vanlig vedlikehold, skal fylkeskommunen også kontaktes.

Økonomisk tilskudd
Det er anledning til å søke fylkeskommunen om tilsk udd til vedlikehold og
istandsettingsarbeider.

Dersom det blir gitt dispensasjon etter § 15 a med vilkår som virker fordyrende på arbeidet, skal
det gis helt eller delvis vederlag for utgiftsøkningen, jf. § 15 a annet ledd.

Fylkeskommunen kan gi opplysn inger om frist for innsendelse av og krav til søknad.

Kort karakteristikk av kulturminnet
Østfold er et industrifylke hvor stenhoggingen sto sterkt mellom 1870 og 1960. Granitten i ytre
Østfold var godt egnet til gatesten, kantsten, grunnmurer og monument er, og det var stor
produksjon fra Iddefjordsfjella i sørøst til Onsøykysten i nordvest. Granitt fra Østfold ble skipet
til store deler av verden. De fleste stenbruddene ligger i dag tilbake som hull i landskapet med
vraksten.

Store Råholmen ligger på ve stsiden av Kråkerøy, i skjærgården utenfor Fredrikstad i Østfold.
Berggrunnen på holmen består utelukkende av granitt. Massivet med østfoldgranitt
strekker seg fra Krokstadfjorden i Råde i nordvest til Viksletta i Berg i sørøst.

På holmen finnes det et s ærdeles godt bevart og representativt stenbruddsanlegg. Foruten selve
bruddet med karakteristiske stenfyllinger, består anlegget av skinnegang, vogner, kraner og
bryggeanlegg for utskipning. I tillegg finnes det en rekke tilvirkede stenblokker, noe det er
svært sjeldent å finne liggende i selve bruddene.

Blokkene var en del av en stor bestilling med granitt som skulle benyttes til Adolf Hitlers
påtenkte seiersmonument i Berlin. Sten til dette enorme monumentet skulle tas ut fra en rekke
brudd rundt hele O slofjorden. I tillegg ble det på Store Råholmen også tatt ut blokker til andre
bygg og monumenter. Enkelte av de mest finhogde blokkene som ligger tilbake skal også ha
blitt hugget som en del av en bestilling til en bank i Holland. På denne måten knytter
s tenbruddet seg vel så mye til verdenshistorien som det gjør til det lokale stenhoggerfaget, som
i dag nærmest er dødd ut. Stenbruddet på Store Råholmen var i drift på 1930 - , 40 - og 50 - tallet.

For nærmere beskrivelse av kulturminnet vises det til vedlagt dokumentasjon.

Vurdering av kulturminnet. Begrunnelse for fredningsvedtaket.
Østfold fylkeskommune har vurdert deler av Store Råholmen i Fredrikstad kommune som et
helhetlig industrielt kulturminne. Begrunnelsen er at det på stedet finnes et særdeles godt
bevart og representativt stenbruddsanlegg.

Stenhogging er en svært viktig del av Østfolds industri - og kulturhistorie. Det industrielle
kulturminnet Store Råholmen er en god representant for denne lokale historien, samtidig som
det har sterke referanser til verdenshistorien og andre verdenskrig.
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I tillegg til selve stenbruddet, består anlegget av skinnegang med vogner, kran og bryggeanlegg
for utskipning og et stort antall tilvirkede stenblokker, noe som er sjeldent å finne.

På holmen finnes i dag ca . 260 ferdige blokker fordelt på 30 ulike typer, for det meste hogd på
bestilling til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin. Dette er hulkiler, vindusbrett,
prydelementer mm, og er hugget med svært høy grad av presisjon. Store Råholmen er ett av
mange s tenbrudd rundt Oslofjorden hvor det ble arbeidet med sten til monumentet, men Store
Råholmen er det bruddet som er mest intakt når det gjelder en bevart helhet i
produksjonslinjen.

Det industrielle kulturminnet er av Østfold fylkeskommune vurdert til å h a nasjonal verdi.

Riksantikvarens myndighet
Det følger av kulturminneloven § 15 jf. § 22 at departementet kan frede byggverk og anlegg
eller deler av dem av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi.

Myndighet til å fatte vedtak om fredning er delegert fra Klima - og miljødepartementet til
Riksantikvaren jf. forskrift om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven av 9. februar
1979 § 12 nr.1.

Lokalisering og eiendomsforhold. Reguleringsmessig status
Store Råholmen ligger på gnr./bnr. 428/7 i Fred rikstad kommune og eies av Haakon Ihlen
Haraldsen.

Store Råholmen ligger som en del av Kråkerøy - skjærgården naturreservat, fastsatt ved kgl.res.
16. april 2010 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven ) § 34 og § 77, jf. § 37 og § 62.

Bakgrunn for fredningen
Østfold fylkeskommune fattet 23.10.2009 vedtak om midlertidig fredning av Store Råholmen
som kulturmiljø etter kulturminneloven § 22 nr. 4, jfr. § 20. Bakgrunnen for den midlertidige
fredningen va r først og fremst for å hindre ødeleggelser eller fjerning av sten og gjenstander
knyttet til stenbruddet på holmen.

Grunneier Haakon Ihlen Haraldsen ble varslet om den midlertidige fredningen i brev datert
23.10.2009. Vedtaket ble kunngjort i Fredriksst ad Blad 10.12.2009 og i Demokraten 12.12.2009.

Redegjørelse for saksgang og innkomne bemerkninger
Den 06.09.2011 sendte Østfold fylkeskommune ut varsel om oppstart av kulturmiljøfredning
ved forskrift for Store Råholmen med hjemmel i kulturminneloven § 20, jf. § 22 1. ledd.

Varselet omfattet arealet på hele holmen. Fordi Store Råholmen ligger innenfo r et område som
ble fredet som naturreservat så sent som i 2010, ble det rådført med Fylkesmannens
Miljøvernavdeling før varselet ble sendt ut. Eksempelvis var ikke løse gjenstander i
kulturmiljøet fredet gjennom forskriften for naturreservatet.

Foruten at varsel om oppstart av fredningssak ble kunngjort i Demokraten og Fredriksstad Blad
08.09.2011, ble varsel sendt til grunneier Haakon Ihlen Haraldsen, Fredrikstad kommune,
Skjærgårdstjenesten, Fylkesmannen i Østfold, Kråkerøy Historielag, Fortidsminnefor eningen
avdeling Østfold, Fredrikstad Museum, Direktoratet for Naturforvaltning, Oslofjordens
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friluftsråd samt Fylkesrådmannen i Østfold fylkeskommune. Kopi ble sendt til
Miljøverndepartementet og Riksantikvaren.

Høringsfristen var satt til 03.10.2011.

Som en følge av oppstartsvarselet kom det inn to innspill:

Fredrikstad kommune 04.11.2011:
Kommunen ser positivt på tiltaket. Påpeker at vern av området som naturreservat og som kulturminne
har mange overlappende interesser, og at noen av interessene i y tterste konsekvens kan komme i konflikt
med hverandre. Kommunen bemerker at selv om det formelle vernet etter naturmangfoldloven allerede er
gjennomført, så bør de ulike verneverdiene sikres ut fra et samfunnsmessig helhetlig vernesyn. Når det
gjelder de d esidert viktigste avgrensede kulturminneelementene på holmen, bør således naturvernet i
prinsippet vike for kulturvernet. Dette bør gjenspeiles tydelig i de endelige forskrifter og i særdeleshet
forvaltningsplanene for holmen.

Direktoratet for naturforval tning 21.09.2011:
Synes det er uheldig med to ulike verneforskrifter for samme område, men ser at det er vanskelig å ivareta
kulturminnet med gjeldende forskrift. Påpeker at verneforskriften må hjemles i kulturminneloven. Må ta
hensyn til gjeldende bestemm elser for naturreservatet, slik at bestemmelsene ikke kommer i konflikt med
hverandre. Alle nye tiltak og skjøtsel må skje i samråd med forvaltningsmyndigheten for naturreservatet.
Dersom utvikling av naturverdiene på Store Råholmen etter hvert krever skjø tsel, må ikke vern etter
kulturminneloven forhindre dette. Ved utarbeidelse av en evt. forvaltningsplan for Store Råholmen, må
begge forvaltningsmyndighetene samarbeide.

Fylkeskommunen tok høyde for disse innspillene ved utarbeidelse av forslaget til
fred ningsforskriften.

I samsvar med kulturminneloven § 22 nr.2 ble forslaget til kulturmiljøfredning kunngjort i
avisene Fredriksstad Blad, Demokraten og Norsk Lysningsblad og lagt ut til offentlig ettersyn i
perioden 6. mars – 8. mai 2013. Forslaget lå i til legg ute til offentlig ettersyn på Fredrikstad
kommunes hjemmesider og Østfold fylkeskommunes hjemmesider. Forslaget ble samtidig
sendt på høring til følgende høringsinstanser: grunneier, Fredrikstad kommune, Fylkesmannen
i Østfold, Kråkerøy Historielag, F ortidsminneforeningen i Østfold, Fredrikstad Museum,
Direktoratet for Naturforvaltning og Oslofjordens friluftsråd.

Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen høringsuttalelser. Uttalelsen fra Direktoratet
for naturforvaltning (DN) ble mottatt 29 da ger etter høringsfristens utløp og lenge etter at saken
var oversendt Fredrikstad kommune for behandling. Denne uttalelsen ble derfor ikke
innarbeidet i saken.

Den er likevel vurdert og kommentert av fylkeskommunen som følger:

Vedr. forvaltningsplan og kommentarer til uttalelse fra DN
For et kulturmiljø vil det som regel være behov for å utarbeide en forvaltningsplan. Kulturmiljøet på
Store Råholmen er svært begrenset. Et hovedformål med fredningen har vært å hindre at løse
kulturminner forsvinner. Kult urmiljøet ligger også innenfor grensene til Kråkerøy - skjærgården
naturreservat, som omfattes av en egen forvaltningsplan.

Fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune har derfor ikke sett det som hensiktsmessig å lage en egen
forvaltningsplan for kulturmi ljøet på Store Råholmen. I stedet er dette aspektet lagt inn i selve forskriften.



Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning A: 19238
Dronningensgate 13 • Pb. 8196 Dep. • 0034 Oslo • Tlf: 22 94 04 00 • www.ra.no

8

Med bakgrunn i at det ikke var kommet inn uttalelser innen høringsfristens utløp, samt vedtaket i
Fredrikstad kommune, er det ikke gjort endringer i forslaget til forvaltningsplan. Således er forslaget
identisk med høringsforslaget. I høringsuttalelsen fra DN, som kom inn etter at saken var oversendt
kommunen, kom det synspunkter på at man så det som uheldig at det forslås et unntak fra bestemmelsene
for naturreservatet uten at eventuelle virkninger for verneverdiene er nærmere utredet i høringen. DN
mener at enkelte setninger fredningsforskriften for kulturmiljøet, som berører dette forholdet, bør strykes.
De mener videre at det er mest hensiktsmessig at det utarbeides en felles forvaltningsplan, som avklarer
hvor man ønsker skjøtsel av kulturminnene, samt viser når det er behov for dispensasjon fra
naturreservatets verneforskrift.

Fylkeskonservatoren mener imidlertid at vegetasjonen i kulturmiljøet behøver minimalt med skjøtsel og at
disse forholdene er tilstrekkelig ivaretatt i §3 og §6. Det er pr. dags dato vanskelig å avgjøre hvor og
hvordan en eventuell skjøtsel skal foregå. Dette må, som det framkommer av forskriften, avklares nærmere
og i samarbeid med forvaltningsmyndigheten og Fylkesmannens miljøvernavdeling, når et evt. behov
inntreffer. Dette er også i tråd med innspill fra Fredrikstad kommune og Fylkesmannen ved oppstart av
fredningssaken. Fylkeskommunen ser derfor ikke behov for at det utarbeides en egen forvaltningsplan som
innbefatter kulturmiljøet, så lenge det finnes en forvaltningsplan for naturreservatet da
kulturmiljøforskriften sier at fagekspertise hos Fylkesmannens miljøvernavdeling skal trekkes inn ved en
evt. skjøtsel. Uttalelsen fra DN ligger vedlagt. Disse vurderingene er gjort uavhengig av at uttalelsene
kom inn etter høringsfriste ns utløp.

Forslag til fredningsforskrift ble oversendt Fredrikstad kommune 21.05.2013, jf.
kulturminneloven § 22 3. ledd. Fylkestinget ble orientert om saken.

Fredningsforslaget ble behandlet av bystyret i Fredrikstad kommune 12.09.2013 (sak 68/13).
Bys tyret tilrådde at det fremlagte forslag til forskrift om fredning av Store Råholmen
kulturmiljø i Fredrikstad skulle vedtas. Forslaget ble enstemmig vedtatt i formannskapet
05.09.2013 og bystyret 12.09.2013 med følgende vedtakslyd: «Bystyret tilrår at det fremlagte forslag
til forskrift om fredning av Store Råholmen kulturmiljø i Fredrikstad vedtas».

Østfold fylkeskommune oversendte 30.9.2013 fredningssaken til Riksantikvaren for endelig
behandling.

Riksantikvarens bemerkninger til høringsuttalelsene og saksgang
Riksantikvaren støtter vurderingene fra Østfold fylkeskommune og har ingen merknader til
høringsuttalelsene.

26.9.2017 var Østfold fylkeskommune og Riksantikvaren på befaring på Store Råholmen med
etterfølgende møte.

Endret fredningshjemme l
Riksantikvaren har vurdert fredningsforslaget fra fylkeskommunen og har i vår saksbehandling
endret fredningshjemmelen fra fredning som kulturmiljø etter kulturminneloven § 20, til
fredning ved vedtak etter kulturminneloven § 15. Begrunnelsen for endring en er at anlegget er
for lite til å falle inn under Klima - og miljødepartementets føringer og definisjon av hva som
kan fredes som kulturmiljø.

Omfanget av fredningen er innskrenket til kun å omfatte den sørøstre delen av holmen. Det er
også foretatt noe n tekstlige redigeringer, men formålet og innholdet i fredningen er ellers det
samme.
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Fredningsbestemmelsene for anlegget er heller ikke vesentlig endret. Riksantikvaren mener at
de føringene som er trukket opp i forvaltningsplanen (for å harmonisere vern et som
naturreservat og fredningen som kulturminne) fortsatt vil være de samme selv om
fredningshjemmelen er endret.

Østfold fylkeskommune har vært i kontakt med eier Haraldsen i mai 2018. Eier bekrefter i mail
datert 14.05.2018 at han stiller seg positi v til at man nå får en permanent fredning av anlegget.

Begrenset høring juni/juli 2018
Som følge av de endringer som er gjort i fredningssaken etter 2013, ble revidert utkast til
fredningsvedtak, datert 1.6.2018 sendt ut på begrenset høring til berørte pa rter den 11.6.2018.

Det kom inn merknader fra Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Østfold og Østfold
fylkeskommune.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Østfold påpeker at skjøtselstiltak s om berører
vegetasjonen på øya vil kreve dispensasjon etter Forskrift om Kråkerøy - skjærgården
naturreservat. De skriver blant annet at forvaltningsplanen er veiledende, men at den ikke
innebærer et unntak fra vernebestemmelsene. Et unntak for skjøtsel vil kreve dispensasjon fra
forvaltn ingsmyndigheten for verneområdet.

Riksantikvarens merknad:
Fredningssaken er blitt presisert slik at det fremgår at skjøtsel ikke krever dispensasjon etter
kulturminneloven. I teksten er det presisert at unntak for skjøtsel av kulturminnet vil kreve
disp ensasjon etter naturreservatbestemmelsene .

Østfold fylkeskommune har ingen merknader til det endrete forslaget. Fylkeskonservatoren
påpeker de har vært sterkt delaktig i fredningsprosessen og samarbeidet tett med
Riksantikvaren. F redningshjemmelen er endret fra kulturmiljø etter kulturminneloven § 20, til
fredning ved vedtak etter kulturminneloven § 15. Dette innebærer at fredningens omfang
innskrenkes nå bare til å gjelde den sørøstre del av Store Råholmen. Formål og innhold er ellers
uforandret fr a tidligere fredningsforslag .

Riksantikvarens merknad:
Riksantikvaren vil berømme det gode og flotte arbeid Østfold fylkeskommune har lagt ned
denne fredningssaken.

Opplysning om klageadgang og tinglysing
Riksantikvarens vedtak om fredning kan påklages til Klima - og miljødepartementet, jf.
forvaltningsloven § 28. Eventuell klage stiles til Klima - og miljødepartementet, men sendes
Riksantikvaren innen tre uker fra fredningsvedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29.

Fredningsvedtaket vil bli tingly st av Riksantikvaren i samsvar med kulturminneloven § 22 nr. 5
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Vennlig hilsen

Jørn Holme

Hanna Kosonen Geiran
avdelingsdirektør

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Vedlegg: Fredningsdokumentasjon
Rundskriv om enklere og raskere dispensasjonsbehandling

Kopi med vedlegg til: Klima - og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO/
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM/ Østfold fylkeskommune,
Postboks 220, 1702 SARPSBORG/ Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss/
Fredrikstad kommune, Postboks 1405, 1602 FREDRIKSTAD/ Fortidsminneforeningen - Østfold
avdeling, c/o Jens Bakke,Rute 503, 1766 HALDEN


