Monteringsanvisning af fredningsplakette
Ved opsætning skal der tages størst mulig hensyn til bygningen, og placeringen skal være velovervejet.
Det anbefales, at plaketten sidder til højre for ejendommens indgangsdør i en passende højde. Situationerne er så
forskellige, at det ikke er rimeligt at oplyse eksakte målangivelser, i stedet illustreres forslag til placeringen med
fotoeksempler.
Hvis der er sandstensindfatninger eller andre detaljer, må det frarådes at montere plaketterne her, men derimod på et
mindre sårbart sted, f.eks. i dørfalsen eller på soklen i nærhed af døren.

Monteringsvejledning
Plaketten er forsynet med en gevindstang på bagsiden, der evt. skrues fast med lidt
låseolie. Der bores et 10 mm hul med et murbor/træbor i en fuge eller lignende
passende sted. Hullet pustes rent med en pumpe eller lignende (pas på ikke at få
murstøv i øjnene). Husk at hullet skal være 2 cm dybere end gevindstangen.
Metode nr. 1
En rawlplug monteres på gevindstangen, således at rawlpluggen lige kan presses ind i
hullet. En klat silikone placeres på bagsiden af plaketten. Plaketten skrues ind i hullet 5
mm fra facaden. Plaketten bankes det sidste stykke på plads ved, at der lægges et
stykke træ på fladen, hvorpå der forsigtigt bankes med en hammer, indtil der er kontakt
med facaden.
Metode nr. 2
En tokomponent klæber sprøjtes ind i hullet. En klat silikone placeres på bagsiden af
plaketten. Plakette med gevindstang monteres i hullet og trykkes mod muren, indtil
klæberen er størknet, og plaketten sidder, hvor den skal.
Vi skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at det på enkelte bygninger kan være svært at finde et egnet sted at
opsætte plaketten. I sådanne tilfælde tilrådes det at opsætte plaketten i nærheden af bygningen, så den stadig har den
tilsigtede effekt, nemlig at synliggøre overfor offentligheden og bygningens øvrige interessenter, at den er fredet.
Vi anbefaler, at man fremsender ansøgning til Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til opsætning.

