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REG. NR. 7s-o.!J
II
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Genpar~.

Matr.nr. l~. Obbekær
by og sogn.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):

Frei!lIingsfllPvnef for Nibe l/fIlt::;rlid'ikreds.
(/(lfllfflerlwfl/oref, Ho/i3teå.

Fredningstilbud

Undertcgucde Hans Anker Heering Nielsen
tilhydcl hnv<,ll sllm ejer af malI'. lir. 11:
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Obbekær hr

og
lade nedennævnte ,Ircal af IlVCnllicvntc malI'. nr. fredl' som Ilcdenfor anfllrt.

sogn,

i\re<\let Ill'skrives således: En markveJ. beliggenoe langs d14øiden af
ma~r.nr. la. 1104 syd begrænset af matr.nr. lp og for den v••t-
11&8 de18 vedkommende af det gvrige matr.nr. la-

, J.

\:
I

~

Fredningen har folgende omfang:
Arealerne må ikk~' heby~ges eller beplantes nlt'd IH1jtvoksende lræer, midlertidigt

eller vedvarende, li!{csom der heller ikke på are.llerne m~1 graves grus eller anbringes

t ransformatl~1 stationer, ledl~ingsmaster o. Ii~n., skure, udsalgssteder, boder, \ ogne til

beboelse, hønsegårde, møddinRer eller andet, som kan virke skæmmcnde.

i-I

I"or frec\ningen kra~vcr jeg ingen erståtning .

.leg er indf()r~ltlet med, at ()HI"'l~\ellde fredningstilbucl ting-lyse.., pil min ejcn<!otli

Inatr. nr. lo! af

Obbekær b~' og sogn

\log udl'lI udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
Obbek&i1" menighedsråd, hver for sig eller i forening.

19Obbekllr ' den 30. ma3

Hane Nielsen.

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at t~lbu~et skallyses,som servitut på matr. nr .. l!, o

af

ObbeklØ.' by Ol sogn,

hvilket matl". nr. i ~l~mz
i,& udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på

vcdlagte kort, af hvilket en genpart bedcs henlagt på akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejcndommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 29. oktober 1951.
J a 8 t r u lJ.

" Indtørt 1 Daabogen for R.tek~.08 Ur. 87.
Bibe X.batad med Ribe Herred, den 3C. Okt. 1951.
L,et• Ttngboa. Obbek3_r. 1. il. a Akt. O. Ir. 33·

Gre,ers 1I'1"11e.

-0-0-0-

Genpartene r1a't1cheo b.kr~ft•••

FREDNINGSNÆVNET 3 JUN 1954
FOH den.

RIBE AMT~,~AADSKREOS

14"" . / o'
. {- i'

)



Matr.nr. l!. l~ og 4!.
Obbe.k:ær by og. 8oglJ.~

Anmelderens navn og bopæl (l\Ontor):

FredniflgsflU'onet (or Ribe ul/lt:;rådskred.~,
dOfllfl/Pf!wlltord, Holsted,

Fredningstilbud

Undertegnedc Obbekwr sogns menighedsråd
tilbyder lwrve(1 "Olll ejer af matr. nI".
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af Obbekær by
og

at bde nedcnn,cvnle areal af O\,CJlI:,('vnt(' matr. nr. frede' som nedenfor .1Ilforl.

SO~II,

Areald bcsk ri 'les sålcdes: Hele arealet.

Fredningen ha~ fl11gende omfang:
Areall'rllc må ikke iJebyggcs <Zlx~KllCX:mJXbc~llæIIXltlidIlDlt~

ri~~ti~, ligesom der heller ikke 'på :lrealerne må graves grus eller anbJinges
tr:lnsformatorstationer, ledningsmaster o. 1ign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
heboelse, hø'nsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

~~X~.~X~3X~X~~t
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l,'or frednlllf.{e'n k.æ'leæHel1\gcl1 er~tatnillg.
lll.et J.JZg ~r inlifOl stået med, al oHnståclHlc 1'1 edningstilhlHl ting-lyses P"s!U't'jendom men

BUlIl". nr. 1.2. lÆ! og. 411 af
Obbekær by OS sogn

dog udt'n udgift tor å.rAdet •
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

9bb;~ker aogns menighedsråd, hver for sig eller i forening,

Ob'bekmr ,den 30. lIlaj 19 51.
Ebbe Ju.ul. JaJtotlVind Ebbe.en. N1i18 Høgh.

IDaeborg Christeneen. Hi,l. P. _i,leen. AnDe Vind.
Ebbe Mortenøen.

. Idet fredningsnævnet for Rlbe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tIlbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. l~, la os
... af

Obbekar by og sogn,
i OYeren ••temmel.e .ed k1rkemin1steriets pAtegning af 22. dø.

tihkiW.lb~kJciIJlJI'IdrJDDtK:ma

i~~m:1iLwaa Det fredede areal ses indtegnet på
vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,
hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 29. oktober 1951.
J a e t r u p.

.' Det t~ltrædeB, at n.~ær.n4e !~edn1ntøtilbuå tins1y.e.
80•• erv1tu.t.tiften4. på matr.nr. 12. 1~ 08 4a at Obb.k~ bf
og sogn. dog at tr.dn1n~.n bortfal4er, .Afre.t de p~514.n4e
arealer øen$re 1nddrageo under klrkeglr4ln.

Klrk~m1n1eter1et, den 22. oktober 19~1.
f.V.V.

E.B.
Aug. Roe.en,~. (aegl)Indført 1 lJagboien for R.1;s}l.rti6e Wr. 87,

Ribe X.b.tad med Ribe Herred, 4. 30. Okt. 1951.
L1,t. ~1n&bOi. ObbekErmn,t bind. Bl. 13. Akt.G. Nr. 137-
U4ekritt af ~ker m.nigh.d.~'4. protokol'og kort o.er
tre4ntngen forlYi.t .amt godkendel.e fra k1rkem1al.tlrilt.

Gregers li'r11ø.

1· -0-0-0-Glnp,rtenl rigtighed bekr.fte ••
. elIn 3 JUN 1954

FREDNINGSNÆVNET
FOR

., ""-<::1';'>6 ADSKREDS
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REG. NR. /;.5'02
/ I

Genpart.

Matr.nr. 4S. Obbekær
by og RCglJ.

AUl1Iclderens na,,:n og bopæl (kontor):

Fredl1iflf[SflU'IJflet for Nibe (/II/rsnids'/lreds,
l!orrlfll(!rkOflloref, Holstel/.

Fredningstilbud

Undcrte!-:n~de Ele. Bareball.
tilhyder hnvcd fi<Hll ejer af mali, nr 42,

af Obbekær hy
Obbekær sogn,

at lade ncdcnnævnle areal at OVCIlIl<C\ ntc malt. nr. frede som nClienfor allfllll.

Arealet brsk ri ves såledl's: Rele areal.".

Fredninf.{cn har følgende omf.mg:
Arealcrne må ikKc bebygge~adD~1nmngxngIti:majtvøl;:!;y!liU:Q[~Xl1I:IIt~lIt

mbexxvralxx • .,ude, tige!>om der helle) ikke på arealerne må g-ravcs grus eller anbringes
t ransformatprc;tationer, Icd!lingsmaSlr( o. lign., skure, ut!salgssteder, hodt'r, vogne til

hehoclse,211U~Rnr~'~Ire, møddinger eller andet, som kan virke skæmmcnde.

Jeg forbeliolder mig dog ret til at 'opføre aJ.m1ndeliae beboelseBhu ••
men forpligter mig .til ikke at opf~r.bygninGer med virksomheder,
der frembringer røg. støj eller 11de lugt.

For fredningen knl.'vcr jeg ingen erstatning'.
.leg er inMor~tiil'1 l1I(,ll, at ovenst;h'nde frcdning;stilhud

lIlair. nr. 4,2,
Obbekær by

tinglysl's P:l min ejcnllOI\1
af

0& sogn

dog Ilelen lIlh;ih for mig.

1IiJSfi ,\ .ll~I
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Obbekær menighedsråd, hver for sig eller i forening.

(icbe~ ,den 30. maj

Else Barsballe.
19 ;1.

Idet fredningsnævnet fer Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 4~

af

Obbek6l1" by sogn,

"'C.lI.!lxr.å~DØ"PØ
i~taaxti>xaqJ Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.
Tinglysningen sker med reservation af tidligere lyst pantegæld, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den 29. oktober 19~1.

J a ,.t r u p.

, , Indført i Dagbogen for Høtvkreio Nr. 87,
Rive K~b6t9~ m~4 Ribe Herred, ~en 30. Okt. 19~1.

, , j ~c1 ,l.~~:t;. '.C1JltlboS;. Obbekjlllr A. Bl.. 37 Akt.E. 111'. 696 •
. '.. .'.1 Gregers r1'11".

-0-0-0-

Fkk:::ONINGSNÆVNET
FOFI den

RIBE AMTSRAAC5KRED3
3 JUN 1954

rk~';"7
'I
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T~rrD!naf
066cÆgr 6'.ll.
066.Æ~r Sogn.
1f16~fI~rr~d.
R,6. /'1", f

Rigtig kopi af matrikel kortet.

,.....

"""OfflOld 1: ......

_H ....c....__ • "r,",l. -"-'"Udfærdigelsen Kebirlri..-!. /J,,2" IIPI
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01750.02

Dispensationer i perioden: 20-03-1989 - 23-05-2006



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

a RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

• RolfsRade 94. Postbox 60

6701 Esbjerg. Tlf. OS 1366 77

REG. NR. O! 7~.6:l0

Esbjerg, den 2 O HRS. 1989
TS/i,

Formanden 2 1 .:... i:~3

I

I-
I

Under henv1sn1n9 t.1.1 n,~~urfreW11.!19Slov•.ns i 38 akal DæVnet

heJ:'Yed aec1d.elts. At. wlld1nspektørerne Bent Nlelsen .. Erl~ Per.son,

• UUI<1lnepekt.ørglrdw" itor.89'&a. ll1, 6740 ~rall'lIII1n9, vedr ..rer&4. et

andragend. G1\ ud.t;yknln~ af matr.nr ••• Ohbekar by. Obbe~ #!amt

• sk.lf~&A4r1n9 _11_ matr.nr •• ~ og .'3 .mat., Obbek.', alba kom-

mune, åa95 4at.o er tl1akr ••• t "led ...

·X<iet l.)t:.xn.ærk$li,at parcel Dr. 2 .f IiliU.nr. 4a 1. 4can fore-

alleae IlCietykn1Iiq !Me ae. Okfat.tet. af kJxkefre4n1ngez;., ~11l&4.r

f~ttO.n11l9.uavDliltGen fCirelili..ae akelforandr1n9, 1f19. hvilken et

Ji1n<ir. areal oVerf,reb fr. ~t af fred.n1ngan OIilfattøa.e w~::.JU:'.

i,)4U: er harVeJ lUe taget e'tUling til "en, 1;-14). a~e;;1.1-

ladela., ~orv.nte41: udvldel •• af vLruQJ\.'le4et. pia ov.nwwate .. tJ:.
, nr. 49 t01' ... Vidt å.t av.rf,ne areal tler,res heraf.

~~vr~~.ai9~x.~.ek~. .eA.8~4 ugez ef~% at 6fv_relaøn eJ:
meca~:u. Ga ,,6iNQ6DQe 11lQbX'1.ni•• foz- OYertJ:e<Ul1n9~_, &.lo~rken.

15, 4l'10 B..r.hoa, af &n4Za9.ru, JtU)e _urlu1, ~1I6Drkoaauzu.tn, Dan-

marks 14.1;\lX'fl'8<U11A95for"'1A~Oi 8Jtov- 09 WatlU'atyrelaen, jf~. Ii.tur-

freQniDgalovena § 58.

j1. ~ Byte.. flU'eACI 8&9811er fexd1gbftlalll\lIlet af OMrfre4J>1ll9 ... ." .. t.

~J \J\ DeADa lodkeDdel.. bor~falclU', til frut Gea UJte eJ: \Kl11yt.t.et
'C CG ~'

f Z ~> .I.mieD i A~.·
.- ",O ~ I
.~~~~~ ." c

ol Skov- og Naturstyrelsen
-i «

4, kontor
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.
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'Kortblad 4
Obbekær By

---,'---------

--------- ---------- -------
_------- O-~30-0711 -- __ --- - - - :"""'rY'"---s---+ __
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CD

Hovedkort
Sagen omhandler følgende
matrikulære forandringer:

til Matrikeldirektoratet

LANDINSPEKT0RERNE
SPANGSMARK, NIELSEN OG PERSSON

LANDINSPEKT0RGARDEN
STOREGADE 111
6740 BRAMMING
TLF. (05) 17 36 88

Qg Udstykning O Matrikulering

O Sammenlægning O Berigtigelse

O Omdeling O Offentlig vej

IXI Skelforandring O Vandløbsregule

O

Matr. nr.: 4!, 4~ og 4&

Obbekær By, Obbekær

Ribe

Ejerlav:

Kommune:

Amt: Ribe TA-kopien er dateret: 2-1-1989
1 ",(,~:::l. t :~:[;..A 2'r!!-- Kopien er af landinspektøren suppleretj med sort tusch for så vidt angår

. I ,l~. /71 /~:~1'7 ·3 - FEB. 198~
Januar~989---··-- --- .....-.-----,Udfærdiget i

1:4000

8802

Målforhold:
Kortbladsbetegnelse: 130-05-05

Opmålingsdistnkt: 130-05'Lsp. j.nr.: Landinspektør

-321 Hovedkon lIT' 1m3 milCopyright Den danske Landinspektorforening



9
FREDNINGSNÆVNET

fOR Esbjerg. den - 2 MAJ '9~
RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

"
Rolfsgade 94. Poslbox 60

6701 EsbJerg. TiC. 75 136677

PHA/iø

J.nr. 41/93

ModtagetI
Skov- og Naturstyrelsen

O 3 MAJ 1994

REG. NR.
\':750.0:V

formanden

Den 9. august 1993 og senere har Ribe kommune, ud-

valget for Teknik og Miljø,fremsendt en ansøgning fra Obbe-

kær Maskinsnedkeri A/S, Obbekær, om tilladelse til at op-

føre en 350 m2 stor lagerhal på ejendommen matr.nr. 4 c

Obbekær, der nu ved arealoverførsel er inddraget under

ejendommen matr.nr. 4 g Obbekær. Af det fremsendte materi-

ale fremgår, at det areal, hvorpå hallen påtænkes opført,

er undergivet en kirkefredning, tinglyst den 30. oktober

1951. Af bestemmelserne fremgår bl.a., at der ikke på det

fredede areal må opføres bygninger med virksomheder, der

frembringer røg, støj eller ilde lugt.

Anlægsarbejdet kan ikke gennem~øres uden at Fred-
_ ninQsnævnet med~eler qispensation fra kirkp.frp.dnin~p-n •• Fredningsnævnet har i forbindelse med behandlingen

af sagen foretaget besigtigelse på åstedet den 15. oktober

1993 og den 12. januar 1994. Under besigtigelserne var re-

præsentanter for menighedsråd, provstiudvalget, Stiftsøv-

righeden, Ribe kommune, Ribe Amtsråd og bygherren til-

stede.

Af det materiale, der er forelagt Fredningsnævnet, iog

de oplysninger, der er meddelt nævnet under besigtigelserne,

fremgår, at lagerhallen påtænkes opført i tilknytning til

Obbekær Maskinsnedkeri A/S's eksisterende fabriksanlæg, der
er beliggende på ejendommen matr.nr. 4 g Obbekær, umiddel-

bart øst for kommunevej 14.

li



•FREDNINGSNÆVNET
FOR Esbjerg, den

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Rolfsgade 94 . Poslbox 60
6701 EsbJerg. Tlf. 7S 13 66 77

Formanden

Dbbekær kirkegård afgrænses mod øst af kommunevejen.

Direktør Erling Jørgensen, Dbbekær Maskinsnedkeri AIS har

oplyst, at hallen skal opføres i gasbetonblokke, der skal

males hvide. Hallen opføres med gavlen ud mod kommunevejen

og bl'iver 6 meter høj, målt fra jordniveau til kippen, me-

dens sydvæggen bliver 4 meter høj. I forbindelse med opfø~

relsen af hallen skal spånsiloen på matr.nr. 4 g Dbbekær

fjernes og genopføres syd for fabrikken, Direktør Erling

Jørgensen har endvidere oplyst, at det er planen, at hal-

len skal sløres ved, at jordstykket mellem hallen og kom-

munevejen tilplantes, således at hallen ses mindst muligt

fra kirkegården.
Ribe Amtskommune har udtalt, at amtet foretrækker,

at hallen opføres på Dbbekær Maskinsnedkeri A/S's arealer

ud mod kommunevej nr. 265, men har tilføjet, at amtet imid-

lertid ikke vil udtale sig imod, at Fredningsnævnet medde-

ler dispensation til, at hallen opføres på ejendommen matr.

nr. 4 g Obbekær, betinget af at hallen sløres med beplant-

ning ove~for kirken og at spånsiloen fjernes, hvorved hel-

hedsindtrykket af fabrikken, set fra kirkegården, bliver

væsentlig forbedret.

I en skrivelse af 24. januar 1994 har provstiud-

valget udtalt:

"Under indtryk afmenighedsrådets positive indstil-

ling til det ansøgte samt i erkendelsen af erhvervspræget

i den eksisterende bebyggelse i kirkens umiddelbare nær-o

hed vedtog de fremmødte omend ikke uden betænkelighed at

acceptere det ansøgte på vilkår,



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS

Rolfsgade 94 Poslbol60
6701 EsbJerg. Tlf. 7S 136677

Formanden

Esbjerg. den

"

- at ejeren af fabrikken forpligtes til

med sagkyndig bistand og efter aftale

med menighedsrådet, men for egen regning

at sørge for en passende afskærmende be-

plantning foran montagehallen,

- at ejeren forpligtes til ved en senere

udbygning af fabrikken at flytte tilkør-

selsvejen mod syd.

I en skrivelse a~ ll. marts 1994 har Ribe Stiftsøv-

- at spånsiloen fjernes".

righed bl.a. udtalt:

•

"Sti ftsøvrigheden finder, at der ikke bør

gives men ansøgte dispensåtion henset til,

at montagehallen vil forekomme som et meget

markant og stort bygningsværk i forhold til

den meget beskedne Obbekær kirke. Byggeriet

kommer meget tæt på Obbekær kirke, idet den

mellemliggende vej er meget smal.

Man er iøvrigt af den opfattelse, at den på

ommeldte ejendom opførte spånsilo bør ned-

rives, da der næppe kan være givet dispen-

sation i medfør af naturbeskyttelseslovens

§ 50 (eller den tilsvarende regel i den da.

gældende naturbeskyttelseslovgivning.)II



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Esbjerg. den

"
Rolfsgadt 94 . Postbox 60

6701 Esbjtrg . Tlf. 7S 136677

FormaDden

Fredningsnævnet finder, at der i medfør af na-

turbeskyttelseslovens § 50; stk. l bør meddeles Obbekær

Maskinsnedkeri A/S dispensation fra fredningsdeklaratio-
2nen, tinglyst den 30. oktober 1951~til at opføre en 350 m

stor lagerhal på ejendommen matr.nr. 4 g Obbekær på vilkår,

at hallens ydervægge males hvide,

at der efter amtsrådets anvisninger og for

tt bygherrens og senere ejeres regning

plantes og vedligeholdes en passende

afskærmende beplantning vest for hallen,

at spånsiloen, der er opført på ejendommen

matr.nr. 4. g Obbekær fjernes, og

at tilkørselsvejen til fabrikken ved en

senere udbygning nedlægges og flyttes

mod syd.

Fredningsnævnet har ved afgørelsen lagt vægt på,

at fredningen af Obbekær kirkes omgivelser er en status quo -

fredning, der skal hindre, at området skifter karakter på en

måde, som må anses for særlig uheldig; ved gennemførelsen af

projektet vil der ske en sanering og en synsrnæssig forbedring,

således at helhedsindtrykket af fabrikken, set fra kirkegården,

bliver væsentlig forbedret. Fredningsnævnet har skønnet, at

de støjgener, fabrikken overfor det kirke fredede område for-

volder, ikke forøges ved opførelsen af hallen, idet hallen a-

lene skal tjene lagerformål. Fredningsnævnet er som følge af

det anførte af den opfattelse, at det ansøgte ikke strider



•FREDNINGSNÆVNET
FOR

RIBE AMTS FREDNINGSKREDS
Esbjerg. den

"
Rolfsgade 94. Poslbox 60

6701 ESbJerg. Tlf. 7513 66 77

Formanden

mod formålet med kirkefredningen.

Nævnets afgørelse kan senest 4 uger efter at

afgørelsen er meddelt de pågældende, indbringes for

Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 b, 2300 København ø.,
af andrageren, Ribe Amt, primærkommunen, Danmarks Natur-

fredningsforening, Skov- og Naturstyrelsen, lokale for-

en inger ~g lig~ende, som har væsentlig interesse i af-

gørelsen, jfr. ~erved bestemmelserne i naturbeskyttelses-

lovens kapitel 12.

Klage indgives. til Fredningsnævnet, der videre-

sender klagen til Naturklagenævnet.

Evt. byggeri må derfor ikke påbegyndes inden

klagefristens udløb.

Såfemt en klage er indgivet, må nævnets godken-

delse ikke udnyttes, førend sagen er færdigbehandlet af

Naturklagenævnet.

Denne godkendelse bortfalder, såfremt den ikke er

udnyttet inden 3 år.

P.n.v.
E •b .

PrruI HaLd Andersen

Skov- og Naturstyrelsen

4. kontor

Haraldsgade 53

2100 København 0.
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Fredningsnævnets afgørelse

i
sagen om opførelsen af en
velfærdsbygninq på et Ex -
ner fredet areal vestsyd -
vest for Obbekær Kirke.

( J.nr. 21/1996 )

• Med en skrivelse af 2. oktober 1996 fra Ribe Kommune, Bygge -
og byplanafdelingen, Ribe, modtog fredningsnævnet en ansøgning
fra Obbekær menighedsråd om dispensation i medfør af na-
turbeskyttelseslovens § 50 fra den Exner - fredning, der er
tinglyst på arealerne øst, syd og vest for Obbekær Kirke, til

2at opføre en 43,2 m stor velfærdsbygning udenfor kirkegården
vestsydvest for kirken.

Fredningsnævnet har besluttet at meddele Obbekær menighedsråd
den ansøgte dispensation til byggeriets gennemførelse.

Sagens omstændigheder:

•
,

Den 30. oktober 195~ blev der tinglyst en deklaration om kir-
keomgivelsesfredning på ejendommene matr. nr. la, 10, 1n, 4c
og 4m, alle Obbekær by og sogn. Matr. nr. 1n Obbekær by og
sogn er arealerne syd og vest for kirken. Kirkeomgivelsesfred-
ningen omfatter hele dette matrikelnummer.

I eftersommeren 1996 ansøgte Obbekær menighedsråd Ribe kommu-
ne om zonetilladelse i medfør af § 35 i lov om planlægning til
at opføre en 43,2 m2 stor velfærdsbygning på ejendommen matr.
nr. 1n Obbekær by og sogn. I det materiale, der var vedlagt
ansøgningen er bygningen beskrevet således:

" Bygningen opføres som et længehus, 3,95 x 11,03 m, place-
ret i nord - syd retning i busk - afgrænsningen ved kirkegår-

1li~jrj- Or'; E~t('r~7ninintmet
~~_.}l- f)~~ .L,jG1~ursryrelsen
J.nr. SN 1896 - \ ::: \ \ \ q -CCO (
AkT. nr. l i

....-



•
dens vestside, med indgang til toilet og mandskabsrum fra den
sti eller gang, der er her .

Redskabsrummet får adgang, port, mod vest, dels af prak-
tiske årsager dels for maskiner m.v. kan stå fremme om dagen
uden at det skæmmer kirkegården - desuden kan man så anvende
den lille højdeforskel der findes her så redskabsrummet kan
opnå en større loftshøjde end resten af huset.

Huset opføres som en muret bygning på betonfundament og
med betongulv. Til ydermure anvendes en rød blødstrøgen sten,
der svarer til kirkens røde sten.

Taget tækkes med røde vingetegl og der opsættes zinktag-
render og - nedløb.

Døre/vinduer er i træ, der males.

Der er tale om en lille bygning, og for at opnå fornuf-
tige dimensioner trækkes udhænget/sternen helt ned til over-
kant af døre .

•

Desuden opføres huset med en fremskudt muret " sokkel "
der dels hjælper med til at dæmpe højden i forhold til de øv-
rige dimensioner, dels giver en sammenhæng med kirkens udform-
ning - men på grund af bygningens ringe størrelse er det valgt
at se bort fra yderligere udsmykninger/detaljer i murværket,
som kunne give sammenhæng med kirken .........•......

Foran, øst for huset, befæstes et stykke af gangen med
chausse - sten, der hæves op til lige under døre, så der bli-
ver bedst mulig adgang for rullestole.

Mod vest befæste s en mindre flade foran porten til red-
skabsrummet .•......•.... "

I en skrivelse af 26. september 1996 har kommunen meddelt me-
nighedsrådet den ansøgte zonetilladelse til byggeriet.



Fredningsnævnets behandling af sagen;

Fredningsnævnet har i forbindelse med forberedelsen af sagen
indhentet udtalelser fra Ribe stift, Provstiudvalget og Ribe
amt, Natur - og planafdelingen.

I en udtalelse af 7. november 1996 har Ribe stift udtalt, at
stiftsøvrigheden i en skrivelse af 26. oktober 1996, stilet
til menighedsrådet, har meddelt, at projektet godkendes.

•
Af det materiale, der er vedlagt stiftsøvrighedens udtalelse,
fremgår blandt andet, at stiftsøvrigheden har forelagt pro-
jektet for den kongelige bygningsinspektør, arkitekt Niels vi-
um, Århus, og at arkitekt Vium i en skrivelse af 19. september
1996 til stiftsøvrigheden har anbefalet projektet godkendt .
Det hedder blandt andet i bygnings inspektørens skrivelse, at
bearbejdningen af planløsningen er lykkedes fuldt ud, og at
udvidelsen af velfærdsbygningen med et redskabsrum betyder, at
det eksisterende redskabsskur kan fjernes.

I en udtalelse af 20. november 1996 har Provstiudvalget ud-
talt, at udvalget kan anbefale såvel projektet som vel-
færdsbygningens placering.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 13.
december 1996.

I fredningsnævnets forhandlingsprotokol er følgende anført om
mødet:

II Mødt var:

For andrageren,
Holst, kassereren
Thomsen og graver

Obbekær menighedsråd, formanden Christian
Annelise Warming, menigt medlem af rådet Lis
Viggo Jørgensen, alle Obbekær.

Arkitekt Hans Lund, Rødding.

For Ribe Kommune, arkitekt Anders Nybye, Ribe .

•



•
For Ribe Amt, natur - og planafdelingen, topograf Jørgen Elle-
gaard, Ribe.

For Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomitemedlem, semi-
narielektor Uffe Eskildsen, Ribe.

Fredningsnævnets formand konstaterede, at der er sket behørig
indkaldelse til nævnets møde i dag, og tilføjede, at det kom-
munaltvalgte medlem af nævnet ikke er mødt.

Fredningsnævnets formand oplyste, at Obbekær menighedsråd har
ladet udarbejde et projekt til en velfærdsbygning , der skal
opføres ved Obbekær kirke. Det fremgår af de oplysninger, som
er forelagt nævnet, at velfærdsbygningen skal opføres vestsyd-
vest for kirken på et areal, der er fredet ved en kirkeomgi-
velsesfredning , tinglyst den 3o. oktober 1951 på ejendommen
matr. nr. 1 n m. fl. Obbekær. Anlægsarbejdets gennemførelse
kræver derfor, at fredningsnævnet meddeler dispensation her-
til.

Arkitekt Hans Lund gennemgik i store træk projektet til vel-
færdsbygningen og påviste, hvor den påtænkes opført. Han oply-
ste, at bygningen skal opføres som et længehus på 11,03 meter
x 3,95 meter. Bygningen skal rejses på et betonfundament med
murværk i en rød blødstrøgen sten, der svarer til de mursten,
som er anvendt til kirken. Bygningens tag, der får en hældning
på 450, tækkes med røde vingeteglsten, og der opsættes zink-
tagrender. Han har i sit projekt udnyttet højdeforskellen mel-
lem terrænet indenfor og udenfor kirkegården for at undgå, at
velfærdsbygningen bliver dominerende i forhold til kirken.

Topograf Jørgen Ellegaard overgav fredningsnævnet skrivelse af
13. december 1996 fra Ribe Amt, natur - og planafdelingen,
tillige med de i skrivelsen nævnte bilag, og bemærkede, at det
efter det nu fremkomne er tvivlsomt, hvorvidt velfærdsbygnin-
gen skal opføres på et jordstykke , som er omfattet af den kir-
keomgivelsesfredning, der er tinglyst på arealerne ved Obbekær
kirke. Hvis det er tilfældet, kan amtet efter den foreliggende
beskrivelse af bygningen og dens påtænkte placering tiltræde,
at der meddeles menighedsrådet dispensation til byggeriets



gennemførelse.

Seminarielektor Uffe Eskildsen oplyste, at Danmarks Naturfred-
ningsforening ikke har indvendinger mod projektets gennemfø-
relse, hvorfor foreningen kan anbefale, at der meddeles andra-
geren den ansøgte dispensation.

Arkitekt Anders Nybye forespurgte arkitekt Hans Lund, hvorfor
velfærdsbygningen skal tækkes med vingetegl og ikke med skifer
svarende til kirkens tag.

Arkitekt Hans Lund bemærkede heroverfor, at han nøje har over-
vejet, ~vilket materiale, der skal anvendes til velfærdsbyg-
ningens tag. Han har vurderet, at et skifertag vil være præ-
tentiøst og signalere, at bygningen er en filial til kirken.
Han har derfor valgt vingetegl til taget.

Arkitekt Anders Nybye oplyste, at Ribe kommune kan anbefale,
at der meddeles menighedsrådet dispensation til at opføre den
projekterede velfærdsbygning.

Efter yderligere drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt vel-
færdsbygningen er projekteret opført på det fredede område,
konkluderedes det, at en mindre del af bygningen formentlig
vil komme til at ligge på det fredede område.

Menighedsrådets formand, Christian Holst, oplyste, at rådet
ønsker, at velfærdsbygningen opføres i overensstemmelse med
det foreliggende projekt og anmodede om dispensation hertil "

Fredningsnævets afgørelse:

Efter de foreliggende oplysninger om velfærdsbygningens pla-
cering vestsydvest for Obbekær Kirke og den bygningsmæssige
harmoni, den projekterende arkitekt har tilstræbt og opnået i
sit projekt, finder fredningsnævnet, at de hensyn, der ligger
bag den Exner - fredning, som hviler på arealerne øst, syd og
vest for kirken ikke taler mod projektets gennemførelse. Fred-
ningsnævnet meddeler derfor - i det omfang velfærdsbygningen



hel t eller delvist opføres på et areal, der er omfattet af
kirkeomgivelsesfredningen - Obbekær Menigshedsråd dispensati-
on i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 til projektets
gennemførelse på vilkår, at velfærdsbygningen opføres i over-
ensstemmelse med de tegninger, der er forelagt fredningsnæv-
net, og i de materialer, der er anført i tegningerne, samt at
det redskabsskur, der er opført på ejendommen matr. nr. In Ob-
bekær by og sogn fjernes i forbindelse med byggeriets afslut-
ning.

Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er med-
delt de pågældende, indbringes for Naturklagenævnet, Ver-
mundsgade 38 B, 2300 København S, af Obbekær Menighedsråd,
Provstiudvalget, Ribe stift, Ribe Kommune, Ribe Amt, Danmarks
Naturfredningsforening, Skov - og naturstyrelsen, lokale fore-
ninger og andre, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Klage indgives til fredningsnævnet, der videresender sagen til
Naturklagenævnet.

Projektet må derfor ikke påbegyndes inden klagefristens udløb.

Såfremt en klage er indgivet, må nævnets dispensation ikke ud-
nyttes, førend afgørelsen er færdigbehandlet og stadfæstet af
Naturklagenævnet.

Denne dispensation bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet
inden 3 år.

Fredningsnævnet for Ribe Amts fredningskreds,
Esbjerg, den 6. januar 1997.

~(\~~ l •. -Tage Hansen ---
Skov- og Naturstyrelsen

8. kontor

Haraldsgade 53

2100 København ø.
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," Fredningsnævnet
for
Ribe amt

iltfE6.NR. /7S-1J• 02

,
Ansøgning fra Obbekær Byggeforretning ApS om tilladelse til at opføre
2 værkstedsbygninger på ejendommen matr. nr. 4 g Obbekær by, Ob-
bekær, beliggende GI. Landevej 14, Ribe

Ribe amt har ved brev af 30. november 2005 forelagt fredningsnævnet en
ansøgning fra Obbekær Byggeforretning ApS om dispensation til at opføre 2
værkstedsbygninger på henholdsvis 424,2 m2 og 54,6 m2 som tilbygninger
til værkstedet på ejendommen matr. nr. 4 g Obbekær by, Obbekær, belig-
gende GI. Landevej 14, Ribe. Bygningerne, der skal benyttes til samling
af vinduer og døre samt glasrnontage, skal i følge projektet opføres på et
areal, der er omfattet af den Exnerfredning, som blev tinglyst den 30. ok-
tober 1951 på arealerne omkring Obbekær kirke. Det fremgår af fred-
ningsdeklarationen, at ejeren af matr. nr. 4 g Obbekær by, Obbekær, har
ret til at opføre almindelige beboelseshuse på den fredede ejendom, og at
ejeren har forpligtet sig til ikke at opføre bygninger med virksomheder,
der frembringer røg, støj og ildelugt. Fredningsnævnet skal derfor tage
stilling til, om der i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. l, kan
meddeles Obbekær Byggeforretning ApS dispensation til at gennemføre
projektet.

Fredningsnævnethar behandlet sagen på nævnetsrnøde den 19. maj 2006,
hvor nævnet tillige foretog besigtigelse. Nævnet har besluttet at meddele
Obbekær Byggeforretning ApS den ansøgte dispensation på de vilkår, der
er anført i afsnittet "Fredningsnævnets afgørelse".

Sagens baggrund

Den 6. oktober 2005 ansøgte Obbekær Byggeforretning ApS Ribe kommu-
ne om landzonetilladelse til at opføre 2 tilbygninger på henholdsvis 424,2
m2 og 54,6 m2 på ejendommen matr. nr. 4 g Obbekær by, Obbekær. Det
fremgår af ansøgningen, at det areal, hvorpå tilbygningeme skal opføres,
hidtil har været anvendt som oplagsplads. Det fremgår af det materiale, der
var vedlagt ansøgningen, at de projekterede tilbygninger skal opføres på et
areal øst for Obbekær kirke og Stavnagervej . Tilbygningen på 424,2 m2

skal ifølge projektet opføres som en integreret del af den eksisterende byg-
ningsmasse med en 22 meter lang facade ud mod Stavnagervej ; tilbygnin-
gens bredde er oplyst til 17 meter. Tilbygningen på 54,6 m2 skal opføres
bag tilbygningen på 424,2 m2, således at den ikke er synlig fra Stavnager-
vej . Det fremgår endvidere af projektet, at den store tilbygning skal orien-
teres nord - syd, at facaden skal opføres i gasbetonblokke, der skal opmures
på et betonfundament, og at taget skal udføres med en hældning på 20 gra-
der og belægges med B9 eternitplader. I tagrygningen monteres ovenlysvin-
duer, der kan åbnes. Der isættes 9 vinduer i tilbygningens facade ud mod
Stavnagervej .

Ribe Kommune videresendte ansøgningen til amtet.

$!rS -/2/ o-(NJ~7
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Amtet videresendte med brev af 30. november 2005 ansøgningen til fred-
ningsnævnet. I brevet har amtet blandt andet anført:

"

Bygningerne søges opført på et areal omkring Obbekær Kirke,
der er Exnerfredet (benævnt matr. nr. 4 c Obbekær By, Obbe-
kær, i fredningsdeklarationen), og hvor der er ret til at opføre al-
mindelige beboelseshuse, men ikke bygninger med virksomhe-
der, der frembringer røg, støj eller ilde lugt.

Ansøger har overfor amtet oplyst, at der er tale om en udvidelse
af den montagehal, der af fredningsnævnet blev tilladt opført i
1994, og at selve produktionen af vinduer og døre foregår i de
eksisterende bygninger, som ligger udenfor fredningen. Monta-
gehallen kan ikke opføres andre steder på ejendommen. Produk-
tionen er tilrettelagt sådan, at råvarerne kommer ind i den store
hal ved parkeringspladsen mod syd, og efter produktionen mon-
teres døre og vinduer i bygningen længst ovre mod kirken, og
det er også herfra de færdige varer udleveres. I forbindelse med
det nye byggeri vil de eksisterende indkørsler blive nedlagt, så
der kun er en indkørsel ved parkeringspladsen mod syd.

De nye bygninger vil blive opført i materialer svarende til det
eksisterende byggeri, dvs. med hvide vægge og grå tagplader, og
det eksisterende beplantningsbæ1te vil blive ført videre forbi det
nye byggeri.

Fredningsnævnet meddelte i 1994 dispensation til at opføre en
350 m2 stor lagerhal på ejendommen, bl.a. på betingelse af, at
spånsiloen (der var opført på det areal, hvor lagerhallen nu lig-
ger) fjernes, og at tilkørselsvej en til fabrikken ved en senere ud-
bygning nedlægges og flyttes mod syd. Spånsiloen er nu flyttet
uden for det fredede areal, og tilkørselsvej en flyttes mod syd i
forbindelse med det nye byggeri.

Det nye byggeri kan ikke betragtes som bagatelagtigt i forhold til
at friholde kirkens omgivelser, og amtet havde helst set, at nyt
byggeri på ejendommen blev opført udenfor det fredede område,
hvis det havde været muligt. Det primære formål med Exner-
fredningen det pågældende sted er, som bestemmelserne er for-
muleret, imidlertid ikke at undgå byggeri på matr. nr. 4 c (nu 4
g), men at undgå "bygninger med virksomheder, der frembringer
røg, støj eller ildelugt". Idet der ikke skal foregå produktion,
men alene montage i det nye byggeri, har amtet ingen bemærk-
ninger til det ansøgte på betingelse af, at der etableres plantebæl-
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,
te ved byggeriet ud mod Stavnagervej i lighed med plantebæltet,
som er ved byggeriet, der blev tilladt i 1994."

Fredningsnævnets behandling af sagen

Fredningsnævnet har behandlet sagen på nævnets møde den 19. maj 2006,
hvor der tillige blev foretaget i besigtigelse.

I besigtigelsen deltog for ansøgeren direktør Erling Jørgensen, Obbekær, og
Gert Thyssen, Skærbæk, for Ribe amt, Natur - og Landskabsafdelingen fuld-
mægtig Gert Lomholdt Andersen, for Ribe Stiftsøvrighed fuldmægtig Finn
Brandi Hansen, Ribe, for Ribe Domprovsti domsprovst Th. Bach og provsti-
udvalgsmedlemmerne Johannes Garder og Georg Jensen.

Der er anført følgende i fredningsnævnets forhandlingsprotokol om mødet:

"
Fredningsnævnets formand .... oplyste, at Obbekær Byggeforret-
ning ApS har ansøgt om dispensation fra den kirkeomgivelses-
fredning, der er tinglyst på arealerne omkring Obbekær kirke, til
at opføre 2 værkstedsbygninger.

Erling Jørgensen oplyste, at Obbekær Byggeforretning ApS har
ladet udarbejdet et projekt til udvidelse af byggeforretningens
fabrik på GI. Landevej, Obbekær. Udvidelsen er nødvendiggjort
af en øget produktion og en uhensigtsmæssig afvikling af pro-
duktionen i de eksisterende bygninger, fordi montagen af de pro-
ducerede emner i øjeblikket foregår flere steder i fabrikshallerne.
I følge projektet skal der opføres en ny montagehal på 424,2 m2

på arealet umiddelbart syd for den eksisterende montagehal. Al
montage skal samles i denne hal. Mellem den nye montagehal og
hallerne øst for gårdspladsen skal der opføres en mindre bygning
på 54,6 m2• De nye bygninger, der får en facadehøjde ud mod
Stavnagervej på 4 meter og en samlet højde på 5,7 meter til
kip, skal opføres i gasbetonsten, der males hvide. Taget skal
udføres i eternitplader og med en taghældning på 20 grader.
MontagehalIens facade ud mod Stavnagervej bliver 22 meter
lang og forskydes 1,5 meter mod vest i forhold til den eksiste-
rende montagehal. Der sættes 9 vinduer i montagehalIens faca-
de. I forbindelse med opførelsen af hallen skal den eksisteren-
de indkørsel sløjfes.

•
Erling Jørgensen gennemgik i hovedtræk byggeriet og foreviste
fabrikken .

Johannes Garder forespurgte, hvad virksomheden vil gøre, for
at kirkelige handlinger ikke forstyrres af støj og andre gener
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fra fabrikken.

Erling Jørgensen oplyste, at arbejdet i fabrikken altid har re-
spekteret kirkens nærhed, så kirkelige handlinger ikke bliver
forstyrret af støj fra fabrikken.

Domprovst Th. Bach bemærkede, at provstiudvalget henstiller,
at der etableres en slørende og sammenhængende beplantning af
en vis højde langs montagehalIens vestfacade, så det visuelle
indtryk af montagehallen dæmpes mest muligt.

•
Erling Jørgensen bemærkede heroverfor, at fredningsnævnet
tidligere som vilkår for en dispensation har stillet krav om, at
der blev etableret en beplantning langs virksomhedens skel ud
mod Stavnagervej . Amtet udarbejdede dengang en beplant -
ningsplan, som Obbekær Byggeforretning ApS fulgte. Bygge-
forretningen vil naturligvis også nu respektere et sådant vilkår
for en eventuel dispensation.

Fuldmægtig Finn Brandi Hansen tilføjede, at Ribe stiftsøvrig-
hed ikke vil protestere mod, at fredningsnævnet meddeler Ob-
bekær Byggeforening ApS dispensation til byggeriet, såfremt
der til dispensationen knyttes vilkår om, at der skal udarbejdes
en beplantningsplan, hvorefter der skal etableres en dækkende
beplantning bestående af mindst to trærækker langs fabriksbyg-
ningens vestfacade ud mod kirken.

Fuldmægtig Gert Lomholdt Andersen oplyste, at amtet ikke vil
protestere mod, at der meddeles Obbekær Byggeforretning ApS
dispensation til projektets gennemførelse under forudsætning
af, at de kirkelige handlinger kan foregå i fred og ro, uforstyr-
ret af aktiviteter fra fabrikken. Såfremt fredningsnævnet stiller
vilkår om, at der skal plantes træer langs fabriksbygningernes
vestlige facade ud mod Stavnagervej , vil amtet ligesom tidlige-
re være Obbekær Byggeforretning ApS behjælpelig med at ud-
arbejde en beplantningsplan, så ønsket om at dæmpe det visu-
elle indtryk af fabriksbygningeme kan blive opfyldt. ... "

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, med-
dele dispensation fra en fredning, såfremt det ansøgte ikke strider mod fred-
ningens formål.

Fredningen af arealerne omkring Obbekær Kirke er en status quo fredning,
der skal sikre, at indsigten til og udsigten fra kirken bevares, og at området
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ikke skifter karakter på en måde, som må anses for særlig uheldig for kirken.
Det fremgår af fredningsbestemmelserne, at fredningen ikke er til hinder for,
at der opføres bygninger til virksomheder, der ikke frembringer støj, røg el-
ler ildelugt. Såfremt projektet gennemføres, vil der ske en sanering og en
synsmæssig forbedring, således at helhedsindtrykket af fabrikken set fra kir-
kegården bliver forbedret. Fredningsnævnet vurderer, at de støjgener, fabrik-
ken forvolder, ikke forøges ved opførelsen af hallen, fordi hallen alene skal
bruges til montage af døre og vinduer. På denne baggrund finder frednings-
nævnet, at det ikke strider mod formålet med fredningen af Obbekær kirkes
omgivelser, at der meddeles Obbekær Byggeforretning ApS dispensation til
at opføre 2 værkstedsbygninger på henholdsvis 424,2 m2 og 54,6 m2 som
tilbygninger til fabrikken på ejendommen matr. nr. 4 g Obbekær by, Ob-
bekær, på vilkår,

at de to bygninger opføres i overensstemmelse med de tegninger, der er
fremsendt til fredningsnævnet,

at de to bygningers ydervægge males hvide,

at der for at bryde hallens facade ud mod Stavnager sættes 9 vinduer i fa-
caden,

at tagets hældning bliver 20 grader,

at bygningernes højde ikke overstiger 6 meter,

at hallen ud mod Stavnagervej alene benyttes til montage,

at den eksisterende tilkørselsvej til fabrikken sløjfes og flyttes mod syd,

og

at der efter amtets anvisninger og for bygherrens og senere ejeres regning
plantes og vedligeholdes en passende, afskærmende beplantning ud mod
Stavnagervej, bestående af mindst to rækker træer.

Klagevejledning:

Under fredningsnævnets møde den 19. maj 2006, hvor denne afgørelse blev
meddelt, frafaldt Obbekær Byggeforening ApS, Ribe Stiftsøvrighed, Ribe
Domprovsti og Ribe amt anke af dispensationen.

Mgørelsen kan i øvrigt senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de på-
gældende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360
København K, af Obbekær sogns menighedsråd, Skov - og Naturstyrelsen,
Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, lokale foreninger og andre,
som har en væsentlig interesse i afgørelsen.



,
Klage indsendes til fredningsnævnet, der videresender sagen til Naturklage-
nævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at der ind-
betales et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en op-
krævning på gebyret til klageren, når nævnet har modtaget klagen fra fred-
ningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen,
før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan fmdes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Såfremt en klage indgives, må nævnets dispensation ikke udnyttes, før sagen
er færdigbehandlet og stadfæstet afNaturklagenævnet.

S;::~rp
Ulla From Petersen,
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TILLÆG: REiNl IJS'o. {J~

Den 23. maj 2006 i sag nr. 65/2005 meddelte Fredningsnævnet for Ribe
Amt dispensation til Obbekær Byggeforretning ApS til at opføre to værk-
stedsbygninger på henholdsvis 424,2 m2 og 54,6 m2 på ejendommen matr.
nr. 4 g Obbekær by, Obbekær, som tilbygninger til fabrikken, blandt andet
på vilkår, "at bygningernes højde ikke overstiger 6 meter".

Vilkåret om højden var baseret på de oplysninger, Obbekær Byggeforretning
ApS afgav under nævnets besigtigelse, hvor det blev oplyst, at "De nye byg-
ninger, der rar en facadehøjde ud mod Stavnagervej på 4 meter og en samlet
højde på 5,7 meter til kip, skal opføres i gasbeton, der males hvide".

Efterfølgende har det vist sig, at oplysningerne om bygningernes højde ikke
var korrekt. Af tegningsmateriale, der efterfølgende er forelagt for frednings-
nævnet, fremgår en højde på 7,2 eller 7,4 meter.

Fredningsnævnet har i et brev af 4. juli 2006 til sagens parter og interessere-
de orienteret om ovennævnte og oplyst, at fredningsnævnet, såfremt der ikke
var indsigelser herimod, uden ny besigtigelse og ved et tillæg til den oprin-
delige afgørelse, ville fastsætte et nyt vilkår for bygningernes højde.

Ingen af sagens parter eller interesserede har haft indsigelser mod den skitse-
rede løsning.

Fredningsnævnet ændrer derfor i vilkårene for den meddelte dispensation.
Vilkårene er herefter sålydende:

at de to bygninger opføres i overensstemmelse med de tegninger, der er
fremsendt til fredningsnævnet,

at de to bygningers ydervægge males hvide,• at der for at bryde hallens facade ud mod Stavnager sættes 9 vinduer i fa-
caden,

at tagets hældning bliver 20 grader,

at bygningernes højde ikke overstiger 7,5 meter,

at hallen ud mod Stavnagervej alene benyttes til montage,

at den eksisterende tilkørselsvej til fabrikken sløjfes og flyttes mod syd,
og
at der efter amtets anvisninger og for bygherrens og senere ejeres regniIJ.g

plantes og vedligeholdes en passende, afskærmende beplantning ud od
Stavnagervej, bestående af mindst to rækker træer .

• vnet ~~ den 19~6
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