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13. november 2018
Berigtigelse af Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse af 7. februar 2018 om
forhuset på Havnegade 6, Nyborg, matr.nr 90A, sag 17/04814

Berigtigelse
Slots- og Kulturstyrelsen har den 7. februar 2018 truffet afgørelse om ophævelse af
fredningen af forhuset (pakhuset) på Havnegade 6 i Nyborg Kommune i sag 17/04814.
Afgørelsen af 7. februar 2018 har følgende ordlyd under overskriften ”Afgørelse”:
”Slots- og Kulturstyrelsen har besluttet at ophæve
bygningsfredningen af forhuset (ca. 1800), på Havnegade
6, matr. nr. 91A*NYBORG BYGRUNDE, Nyborg
Kommune.
Beslutningen er truffet efter § 8, stk. 2, i lov om
bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.”
* )Berigtiges således, at ”91A” ændres til ”90A”.
Styrelsens mulighed for at foretage berigtigelse af åbenlyse skrivefejl af afgørelser beror
på uskrevne forvaltningsretslige principper.

Vurdering
Slots- og Kulturstyrelsen berigtiger hermed vores afgørelse af 7. februar 2018, idet vi
vurderer, at vi har lavet en skrivefejl. Vi har lagt vægt på, at vi har skrevet 1 i stedet
for 0 i matrikelnummeret.
Vi vurderer, at fejlen er åbenbar, da der alene er tale om et forkert angivet tal, og da
ejendommen ellers tydeligt kan identificeres ud fra afgørelsens andre oplysninger om
ejendommen. Det fremgår tydeligt af afgørelsens overskrift, ordlyd og den uddybende
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beskrivelse af ejendommen i begrundelsesteksten, at afgørelsen gælder for forhuset fra
ca. 1800, beliggende Havnegade 6 i Nyborg. Vi henviser til vores afgørelse af 7. februar
2018.

Hvad medfører en berigtigelse
En berigtigelse medfører ikke en ændret stillingtagen til afgørelsens materielle indhold.
Derfor ændrer berigtigelsen ikke indholdet af den afgørelse, vi traf den 8. februar 2018.
Der er alene tale om, at vi retter skrivefejlen i matrikelnummeret.
Da berigtigelse af skrivefejlen ikke medfører nogen ændret stillingtagen til de
materielle spørgsmål, som afgørelsen af 7. februar 2018 vedrører, betyder det også, at
der ikke løber en ny klagefrist fra modtagelsen af denne berigtigelse.

Offentlig bekendtgørelse og tinglysning
Slots- og Kulturstyrelsen har allerede foretaget offentlig bekendtgørelse af afgørelsen af
7. februar 2018 på vores hjemmeside, www.slks.dk.
Ved Slots- og Kulturstyrelsens efterfølgende behandling i forbindelse med vanlig
tinglysning af en afgørelse om affredning har vi konstateret, at der ikke tidligere er
tinglyst en fredningsdeklaration for ejendommen på Havnegade 6, Nyborg, matr.nr.
90A.
Det betyder, at der ikke er en fredningsdeklaration at aflyse på ejendommen. Derfor er
det ikke muligt at aflyse fredningen i tingbogen, og I vil som naturlig følge heraf heller
ikke modtage kopi af en aflysning i tingbogen. Dette ændrer ikke ved det materielle
indhold af vores afgørelse af 7. februar 2018, om at bygningen er affredet.

