Kære Linda Holm – Formand for E/F Irgens Gård
Tak for din henvendelse af 5. april 2021 vedr. Irgens Gård.
Styrelsen og jeg kan stort set bekræfte dine udsagn, men vil underbygge dem yderligere, i håb om at
ejerforeningen kan føle sig mere trygge ift. spørgsmålet om affredning.
Jeg underbygger jeres udsagn under hvert punkt med kursiv:
•
SLKS i perioden 2010-2016 gennemgået samtlige fredede bygninger i Danmark. De har
besøgt hver enkelt, inspiceret og udfærdiget en større rapport samt klassificeret hver enkelt fredningssag.
Slks kan bekræfte: SLKS har i perioden 2010-2016 gennemgået de fredede bygninger i Danmark. De har
besøgt bygningerne og udfærdiget en rapport om hver enkelt fredning.
•
I forbindelse med gennemgangen 2010-2016 vurderede SLKS i den efterfølgende
sagsbehandling i 7 % af tilfældene, at der var sket så store ændringer på bygningerne, at disse blev affredet.
Slks kan bekræfte: I forbindelse med gennemgangen 2010-2016 vurderede SLKS i den
efterfølgende sagsbehandling i 7 % af tilfældene, at der var sket så store ændringer på bygningerne, at disse
blev affredet.
•

Der er ikke planer om en lignende gennemgang af fredede bygninger i en kendt fremtid.
Slks kan bekræfte: Der er ikke planer om en lignende gennemgang af fredede bygninger i en

kendt fremtid.
•
Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i 21.10.2020 i et møde med SLKS og en jurist fra
BYFO. Her understregede SLKS, at Irgens Gårds fredningsværdier er af en sådan karakter, at en affredning
aldrig vil blive aktuel.
Slks kan bekræfte: Repræsentanter fra bestyrelsen deltog i 21.10.2020 i et møde med SLKS og en jurist fra
BYFO. Her understregede SLKS, at Irgens Gårds fredningsværdier er af en sådan karakter, at en affredning
aldrig vil blive aktuel. - Jo mindre at fredningsværdierne fjernes og originalmaterialet ikke kan erstattes ,
f.eks ved en brand. Irgens Gaard er i dag så vigtigt et anlæg, idet både den miljømæssige, kulturhistoriske
og arkitektoniske værdi er af allerhøjeste signifikans.
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