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Ar 1977, den 31. august 1977, afsagde overfrednings-
nævnet følgende

kendelse

i sag nr. 2302/76 om fredning af arealer syd for Fåborg kirke
i Helle kommune:

e
••

Fredningsnævnet for Ribe amts frednlngskreds afsagde
den 23. februar 1976 kendelse om fredning af et ca. 5,5 ha
stort areal syd for Fåborg kirke i Helle kommune. Kendelsen
omfatter arealer af ejendommene matr.nr. 5 a, 6 ~ og 7 Q, Få-
borg by og sogn,og tilsigter navnlig, at området, der ligger i
landzone syd for den ret højt beliggende Fåborg kirke, frihol-
des for bebyggelse, så at indsynet til og udsynet fra kirken
bevares. Kendelsen indeholder iøvrigt bl.a. et generelt for-
bud mod tilplantning med træer eller buske og mod ændring af
terrænformerne .

Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

Kendelsen er indanket for overfredningsnævnet af Ribe
amtsråd og ejeren af matr.nr. 5 ~.



•

" . l - 2 -

R ibe amtsråd har påstået kende Isen ophævet og over
~or overfredningsnævnet udtalt, at det ved fredningen opnåede
fuldt ud kan varetages og vil blive varetaget ved amtsrådets
administration af lov om by- og landzoner.

Ejeren af matr.nr. 5 a har principalt påstået den del
af ejendommen, som er omfattet af kendelsen, udtaget af fred-
ningen, og har subsidiært påstået den tilkendte erstatning på
1.000 kr. forhøjet under he nvisning til, at are alet er egnet
til udstykning i byggegrunde.

Overfredningsnævnet har den 12. maj 1977 besigtiget
arealet og afholdt møde med ejerne og interesserede myndigheder
m.v. I sagens behandling har deltaget 5 medlemmer af overfred-
ningsnævnet .

Under mødet udtalte borgmesteren i Helle kommune sig
til støtte for amtsrådets anke og oplyste, at kommunen ikke
agter at søge arealet inddraget under byzone. Hverken de mid-
lertidige rammer for lokalplanlægningen efter kommuneplanlovens
§ 15 e Iler kommunens bidrag til regionplanlægningen omhand ler
byudvikling på arealet.

Det blev under mødet endvidere oplyst, at frednings-
planudvalget for Ribe amt var enig i arealets friholdelse for
bebyggelse, men at udvalgets flertal har ment, at planlægnings-
lovgivningen yder tilstrækkelig sikkerhed i så henseende.

Overfredningsnævnet har herefter fundet, at arealets
beliggenhed i forhold til kirken tilsiger, at det bør frihol-
des for bebyggelse og udsigtshindrende beplantning, ligesom de
nuværende terrænformer bør bevares. Efter udtale lserne fra
amtsrådet og kommunen har overfredningsnævnet imidlertid fun-
det, at der i hvert fald ikke for tiden er tilstrækkelig anled-
ning til at pålægge arealet en fredningsservitut med forbud mod
opførelse af bebyggelse. Da der heller ikke findes at forelig-
ge nogen væsentlig risiko for, at der foretages udsigtshindren-
de beplantning eller terrænændringer på det som almindeligt
landbrug nu drevne areal, har overfredningsnævnet besluttet i
det hele at ophæve fredningen af arealet.
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H e r e f t e r b e s t e m m e s:

Den af fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds
den 23. februar 1976 afsagte kendelse om fredning af arealer
syd for Fåborg kirke ophæves.

Udskriftens rigtighed bekræftes .
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for
Rib8 amts fredningskreds.
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j~ 1976 den 23. februar blev i

Sag J. nr. 370/1975 Sag Dn~~8nde fredning af fri-
arealer syd for F~borg kirke

afsagt sålydende

K I~ N D E L .::> E:
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Ved brev af 24. september 1975 til Fredningsnævnet for
Ribe Amt rejste Danmarks Naturfredningsforening fredningssag
for friarealerhe op mod F~bb~g kirke.

r begærihgert har Naturfredningsforenlngen til støtte for
sit andragende om 'fred1'U~:' .rtærmerea!,ført:.

It •••••••••••••••••••••••••....................................... ~~ ••••

Fåborg kirke er ret hØjt beliggende og er omgivet at
Båborg landsby på tre af siderne, medens åben mark endnu
strækker sig helt op til kirkegårdsmuren fra den sydlige side.
'ra landevejen Fåborg-Agerbæk har man et meget fint udsyn op
mod kirken.

Tidligere er der gennemfØrt en mindre, frivillig fredning
ved kirkegårdens østlige side, men yderligere fredning pA
frivillig basis var dengang ikke gennemførlig, og man afstod
da fra en videre sikring af arealerne omkring kirken.

Det er Danmarks Naturfredningsforenings opfattelse, at
det af landskabelige hensyn må tillægges betydelig vægt, at
man søger at friholde de endnu åbne arealer op mod Fåborg
kirke ............•..••...•.............................. n

Fredningssagen omfatter helt eller delvis fØlgende
ejendomme:

,i~
J,
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.Matriklenl heraf~ ønskes:fredet
areal i m2 vej m< ca. hal ant. lod

Bjer

192102

5 a

6 a

7 b

'~~EQIg_2~_Qg_~g~
Asta Pedersen, 239261
Fåborg, 6800
Varde.
SkØdehaver:Nlels
'østerg~rd Peders:m
Arigel tversen -}
og Villy Hansen
~) Fåborg,
6boo Varde.

- do -

0,5 l

l

l--------2 8__ J. _

------

Den detaillerede fredningspåstand for området er SålYdend~
l. Bebyggelse skal ikke være tilladt.
2. Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer

eller andre skæmmende indretninger må ikke finde sted.
3. På arealerne må der ikke opføres drivhuse •
4. Camping eller teltslagning p~ arealet skal ikke VæTe tilladt.
5. Arealerne må ikke benyttes til motorbane eller anvendes som

.'-
bilophugnings- og losseplads.

6. Henkastning af affald må ikke finde sted.
7. Tilplantning med træer eller buske skal ikke være tilladt.
8. Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller opfyldning.
9. Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ribe amts frednings-

kreds og Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsnævnet består under behandlingen af denne sag af

dommer Poul Buch, Varde, suppleanten for det amtsrådsvalgte
medlem, ekspedi tlonssekretær ,',al ter Fiev~, 3sbjerg, samt det

,
,j,
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lokale medlem for Helle kommune, girdejer A. Andreasen,
Vesterbæk.

BekendtgØrelse om den rejste fredningssag samt om afhol-
delse af et forberedende mØde om sagen den 271 oktober 1975
blev indrykket i Statstidende og i dagbladet "VestkYsten"
den 3. s. md. Tilsvarende meddelelse indeholdende indkaldelse
til det forberedende mØde blev den 2. s. md. tilstillet ejerne

, og andre rettighedshavere ved anbefalede breve.
Under sagens behandling er der over for fredningsnævnet

fremsat ihdsigelser imod, at fredningen gennemfØres. Såfremt
f~edningeh alligevel gennemfØres, har lodsejerne påstået sig
tilkendt erstatning.

Ribe amts udvalg ror teknik og miljØ har ved brev af
24. oktober 1975 protesteret mod, at fredningsp~standen tages
til fØlge og har blandt andet anfØrt:

'.

" ..........................................................

•e
Der er tale om en typisk unØdvendig rejsning af frednings-

sag og en typisk unØdtl~tt~dritng, i hvert fald på nuværende
tidspunkt, fordi området ikke er udsat for truende angreb,
og angreb på dets nuværende tilstand ville kunne afvises i
alt væsentligt gennem administrationen af anden lovgivning,
herunder lov om by- og landzoner og miljØlovgivningen.

Området er ikke planlagt benyttet til andet end landbrugs-
drift, og skulle andre planer om udnyttelse fremkomme, hvil-
ket ikke er sandsynligt, ville eksisterende lovgivning kunne
forhindre sådanne :udnyttelser.

Det forekommer nærmest barokt at pnstå fredning for at
forhindre - jfr. påstandens pkt. 5 - at arealerne "benyttes
til motorbane eller anvendes som bilophugnings- eller losse-
plads". I og for sig er blot antagelsen om, at s~dan anvendelse
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kunne tænkes godkendt en urimelig nedvurdering b~de af andre
styrlngsorganer, som måtte være involveret i styringen af det
åbne land, og af den befolkning~ hvis fortjeneste det er, at
arealerne her som mange andre arealer henligger på en mÅde,
der gør dem bevaringsværdige som naturområder ell?r lignende.
Konklusionen er, at pletfredningssager som denne alene med-
virker til at svække fredningsinteressen generelt, fordi de
må opfattes som et udtryk for mistillid til Sq vel folkevalgte
råd m. fl. som befolkningen, og skulle fredningsp~stande som
den her omtalte imØdekommes, vil det være svært at se nogen
grænse opad for antallet af pletfredningssager, som kunne
rejses."

På mØdet den 27. oktober 1975 motiverede fuldmægtig
Anders Kornum Danmarks Naturfredningsforenings andragende nær-
mere. Kirkerne udgØr centrale dele i landskabets kultllrhistorie.
Kirkerne er traditionelt bygget på hØjtliggende steder i land-
skabet og kun som fØlge heraf ses vidt omkring. I 1951 skete
der en frivillig fredning af matr. nr. 6 k Fåborg by og sogn,
som ligger Øst for kirken, på provst Exners foranledning,
idet denne overalt i landet søgte at friholde kirkernes omgi-
velser for bebyggelse. Da E~nerfredningen skete på frivilligt
grundlag, lykkedes det ikke at få det sydlige område med. Dette
område er endn'.l:lbebygget~?og nærværende sag må derfor ses som
et supplement til 1951-fredningen.

Hovedsigtet med sagen er at bevare indsynet til kirken
og udsynet fra denne, for at man herved kan se kirkens oprin-
delige beliggenhed 1 landskabet. Sagens afgrænsning er sket
ud fra rent udsigtsmæssige vurderinger.

Topogr~f Ellegaard, fredningsplanudvalget for Ribe amt,
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bemærkede, at sagen er blevet behandlet på udvalgets sidste
mØde. Man var her enige om, at området er bevaringsværdigt,
men man Ønsker ikke at tage stilling til, om området skal
sikres ved fredning.

Borgmester Aksel llansen, Hell8 kommune, bemærkede, at det
er af betydning at bevare ud- og indkigget. Helle kommune kan
fuldt ud tilslutte sig Ribe amts skrivelse. Fredningen er dog
overflØdig, idet udviklingen kan styres ved hjælp af ~one-
loven, hvilket også kan ses af, at kommunen tidligere har
afvist cn byggesag i dette område. Borgmesteren bemærkede
slutteligt, at det ikke er berettiget at rejse no~en fred-
ningssag.

Anders Christensen, Fåborg menighedsråd, bemærkede, at
menighedsrådet hverken kan anbefale sagen eller gå imod den.

Konsulent Kirk påstod for lodsejerne Angel Iversen og
Villy Hansen sagen afvist som helt uberettiget og i strid
med naturfredningslovens formålsparagraf. Området er, som
både Rib~ amtsråd og kommunen har fremhævet, beskyttet 1
by- og landzonelo~en, naturfredningsloven og miljØloven.

Subsidiært påstod konsulenten grænserne flyttet væk
fra bygningerne på de arealer, som Ønskes fredet, idet de
påståede grænser vil hindre en udvidelse af landbrugets byg-
ninger, samt hindre, at der kan laves et automatisk udmug-
ningsanlæg. Man bØr undtage nØdvendige landbrugsbygninger
fra fredningspåstanden.

Konsulent Kirk forbeholdt sig på ejernes vegne at ned-
lægge krav om erstatning.

Asta Pedersen tilsluttede sig det af konsuient Kirk
anfØrte.
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Fyldmægtig Anders Kbrnum bemærkede, at han ikke kunna

godkende vendingen i Ribe amtsråds skrivelse "udtryk for
mistillid". Siden den fØrste naturfredningslov har man årligt
gennemfØrt en del fredninger, ~anset de til enhver tid eksiste-
rend~~. landskabsregulerlngslove. Selvom zoneloven giver en
bedre mulighed for regulering af landskabet end de tidligere
love, har folketinget ikke ændret naturfredningsloven, hvil-
ket må betyde, at naturfredningsloven skal benyttes som hidtil.
Ganske vist er der ikke aktuelle trusler mod området, men man
bØr ikke vente med at rejse fredningssag, til sådanne trusler
foreligger, idet sagen så bliver mere kompliceret. Området
har oprindelig været inddraget i en plan til kloakering, hvil-
ket viser, at området ikke er ganske trusselfrit. Fuldmægtig
Kornum bemærkede endvidere, at administrationslovgivningen
ikke frembyder et tilstrækkeligt værn til sikring af landska-
bet. Lovgivningen kan ændres, men fredningskendelser overlever
traditionelt alt og giver hermed et område den bedste beskyttelse.

Betingelsen for fredning er til stede i nærværende sag,
jfr. § l, pkt. 2, idet det er antaget af Overfredningsnævnet,
at det IDllturhistoriske element i sig selv er tilstrækkeligt •

Slutte liet bemærkede fuldmægtig Kornum vedrØrende land-
brugsbygningerne på matr. nr. 6 ~ Fåborg by og sogn, at grænsen
er trukket for at bevare indsigt til kirken fra den sydgående
vej. Grænsen er landskabeligt velmotiveret, men det må ind-
rØmmes, at den kan genere landbrugsbygningers udvidelse •

Suppleanten for nævnsformanden bemærkede, at provst E)~ner
telefonisk har anbefalet sagen, idet han finder det meget værdi-
fuldt, at området sikres ved fredning, således at miljØet
omkring kirken bevares.
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Borgmester Aksel Hansen oplyste, at kommunen ingen
kloakdispositionsplan har. Det er meningen, at man vil
lægge en kloakledning over matr. nr. 7 ~ Fnborg by 03 soen,

.~

idet der på det sydlige område af matr. nr. 5 ~ s~st. skal
opfØres et rensningsanlæg. Det er dog ikke tanken 3t indlemme
dette område i en kommende klodkplan. Ingen klInne tænke sig
at bygge på dette område •

Konsulent Kirk bemærkede, at det forhold, at kloakplånen
er opgivet, viser, at fredningen er overflØdi~.

Ved brev af 27. november 1975 har De Samvirkende Danske
Landboforeninger som repræsentant for lodsejerne skriftlig
fremsat fØlgende påstande:

" •......•........•......•..........••....... I..........
Principalt påstås fredningen afvist, idet man ikke finder,

at den af Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssag
er forenelig med naturfredningslovens formålsparagraf. Området
regnes ikke at have en landskabelig værdi, der giver basis for

ee
at rejse en fredningssag. Den eneste motivering for at frede
er at bevare udsynet til kirken, hvilket nlts~ reguleres ved
anden lovgivning. Der er tale om et landbrugsareal beliggende
ind til landsbyen Fåborg, der for stØrstedelens vedkommende er
landzone, som derfor reguleres ved by- og landzoneloven.

Lodsejerne knn fremdeles tilslutte sig det af amt og
kommune fremfØrte mod fredningen på mØdet den 27. oktober 1975.

Subsidiært påstås fredningsgrænsen flyttet, således at dele
af matr. nr. 6 å og 7 b trækkes ud af fredningen, samt at
matr. nr. 5 å trækkes helt ~d. Jom grænserne er trukket efter
påstanden, vil en udvidelse af bygningerne pR 6 ~ m. fl.
praktisk talt være udelukket, idet de eneste udviklingsm~lig-
heder er mod syd og øst. Hvis påstanden fØlges, vil det derfor
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medfØre, at udviklingen på denne ejendom låses fast. ~n så
almindelig ting som installation af et automatisk udmug-
ningsanlæg og etablering af nyt mØddingsanlæg i overensstem-
melse med de nye lovbestemmelser efter miljØbeskyttelseslo-
ven vil end ikke være muligt.

Med hensyn til bestemmelserne påstås nr~ l; 7 og 9 ændret.
Ad l. Afsnittet påstås ændret s~ledes, at nØdvendigt land-

brugsbyggeri alti~ kan opfØres uden tilladelse fra
fredningsmyndighederne •

ad 7. Til afsnittet Ønskes tilfØjet, "dog skal det altid være
~illadt at plante læhegn, når landbrugsmæssige hensyn
kræver det".

ad 9. Påtaleretten påstås indskrænket til kun at omfatte
fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds.

ERSTATNING3PÅSTAND:
På grund af fredningspåstandens bestemmelser og omfang

nedlægges der, - for Asta Pedersen påstand om en erstatnine
på ikke ~nder 10.000 kr. o~ for Angel Iversen og Villy Hansen
påstand om en erstatning på ikke under 150.000 kr.

Begrundelsen for erstatningskravene er for det fØrste
bestemmelsernes udformning med de deraf fØlgende indskrænk-
ninger i ejernes dispositionsret, for det andet p~standens
omfang, idet produktionen l\ses fast til eksisterende byg-
ninger, jfr. ovenfor, og for det tredie jordens beliggenhed
op til letndsbyen."

Danmarks Naturfredningsforening har heroverfor ved brev
af 14. januar 1976 meddelt, at fredningspåstanden fasthol-
des, samt iØvrigt bemærket " •••••••• at efter foreningens
opfattelse er fredningsgrænsen trukket s~ledes, at den ikke
skulle hindre opfØrelse af nØdvendige landbrugsbygninger for
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de to berØrte ejendomme, og man mener ikke, at dette forhold
skulle være erstatningsbegrundende.

Foreningen skal iØvrigt fastholde sin påstand i sagen, men
er, hvis det måtte ønskes, indforstået med, at nævnet alene st~r
som påtaleberettiget i sagen."
LI. FHli:DNINGEN3 OMFANG.

ee

Efter indgående overvejelser og interne forhandlinger har
fredningsnævnet eenstemmigt truffet beslutning om at gennemføre
den begærede fredning i overensstemmelse med Danmarks Naturfred-
ningsforenings påstand, dog med den begrænsning, at det tillades
ejerne af matr. nr. 6 ~ og 7 b Fåborg by og sogn, at opfØre sæd-
vanlige landbrugsbygninger af maksimalt samme hØjde og i samme
stil som de nuværende bygninger p~ den del af disse matrikelnumre,
der ligger vest for en linie fra det sydvestlige hjØrne af kirke-
gårdsdiget gennem et punkt 25 m Øst for det syd-Østlige hjØrne af
landbrugsbygningerne og i flugt med sydlængen til et punkt 40 m
syd for bygningerne, og nord for en øst-vestgående linie parallel
med sydlængen i en afstand af 40 ro fra bygningerne (jfr. vedhæf-
tede kort). Det er en betingelse for denne tilladelse, at det på
matr. nr. 6 ~ værende skur bestående af pandeplader fjernes, lige-
som der evt. kan kræves foretaget beplantning.

Nævnet har ved sin s~ledes trufne afgØrelse i overensstem-
melse med naturfredningslovens § l lagt vægt p~, at det er af
væsentlig lnteresse, at omrqdet umiddelbart op mod Fåborg kirke
friholdes for byggeri, sAledes at indsynet til kirken og udsynet
fra denne bevares. Nævnet finder endvidere, at dette hensyn
bedst tilgodeses ved en fredning og ikke alene ved hjælp af
zoneloven.

Nævnet finder dog, at hensynet til omr~dets bevaring bØr af-
•vejes med interessen i at kunne foretage en sædvanlig og for-
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n~ftig ~dvidelse af de eksisterende landbr~gsbygninger p~
matr. nr. 6 ~, hvorfor der gives den ovenfor nævnte tilladelse.
III. FrlEDNINGEN3 INDHOLD.

Med hensyn til fredningens nærmere indhold fastsættes
følgende generelle bestemmelser:

l.

Bebyggelse skal ikke være tilladt ud over sædvanlige land-

• brugsbygninger af væsentlig samme udseende og maksimalt samme
hØjde som de nuværende bygninger p~ matr. nr. 6 ~ F~borg by og
sogn. Bygninger skal placeres vest for en linie fra det sydvest-
lige hjØrne af kirkegårdsdiget gennem et punkt 25 m øst for det
sydøstlige hjØrne af landbr~gsbygningerne og i flugt med sydlæn-,
gen til et punkt 40 m syd for bygningerne og nord for en øst-
vestgående linie parallel med sydlængen i en afstand nf 40 m
fra bygningerne (som markeret på vedhæftede kort).

•
2.

Opstilling af boder, skure, master, transformatorstationer
eller andre skæmmende indretninger mh ikke finde sted.ee 3.

På arealerne må der ikke opfØres drivhuse.
4.

Camping eller teltslagning på arealet skal ikke være
tilladt.

5·
Arealerne må ikke benyttes til motorbane eller anvendes

som bilophugnings- og losseplads.
6.

Henkastning af affald må ikke finde sted.
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7.
Tilplantning med træer eller buske skal ikke være tilladt;

dog må der foretages afskærmende beplantning omkring evt.
nybyggeri efter punkt l.

8.
Terrænformerne må ikke ændres ved afgravning eller op-

fyldning •• 9·, Påtaleret tillægges fredningsnævnet for Ribe amts fred-
ningskreds.

IV ERSTATNING.
De samvirkende danske landboforeninger, der repræsenterer

lodsejerne, har for disse fremsat erstatningskrav begrundet i
indvendinger, for det fØrste mod bestemmelsernes udformning,

-e
med de deraf fØlgende indskrænkninger i ejernes dispositionsret,
for det andet mod påstandens omfang, idet produktionen l~ses
fast til eksisterende bygninger, og for det tredie jordens be-
liggenhed op til byen.

Ved fastsættelsen af erstatningerne til lodsejerne for
fredningen med de ovenfor nævnte rådighedsindskrænkninger har
fredningsnævnet lagt vægt på, at der efter fredningspRstanden
er mulighed for at fortsætte den landbrugsmæssige udnyttelse
af jorden i det væsentlige i samme omfang som hidtil.

"

Nævnet har endvidere taget i betragtning, at det fredede
område ligger i landzone, og at det efter alt foreliggende
ikke kan forventes, at der inden for en overskuelig fremtid
vil blive givet tilladelse til udstykning med henblik på
byggeri i omr~det.

Nævnet har herefter fundet, at en almindelig arealerstat-
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ning for den pålagte fredning som ~dgangspunkt passende kan
fastsættes til 1.000 kr. pr. hD.

(~, Lodsejer nr. l: Asta Pedersen.
SkØdeindehaver Niels 0stergn8rd Pedersen.
Erstatningskrav:
Ikke under • . . . . . . . . . . . 10.000 kr.
Erstatningen fastsættes for
0,5 hu til. . . . . . . . . . . . 1.000 kr., Lodsejer nr. 2: Angel Iversen t og
Villy Hansen }-.
Erstatningskrav: ••••••••. 150.000 kr.

I LI

Erstatningen fastsættes til:
Arealerstatning 5,0 ha
Erstatning for ule~pe m.v.

5.000 kr.
20.000

I a l t . • • . . • • . . . . . . .
Da ingen panthaver har ~jort krav på erstatning, vil

ee
erstatningerne være at udbetale til de foran anfØrte ejere.1% over

Erstatningen vil være at forrente med/den af Danmarks
Nationalbank fastsatte diskonto pr. dato.

IfØlge bekendtgørelse af lov om naturfrednin~ nr. ~20
af l. oktober 1975 § 33, ~dredes erstatningerne med 3/4 af
Statskassen medens 1/4 udredes af Ribe Amtskommune.

V. TINGLYclNING M. V.
Kendelsen vil være at tinglyse pq de nedennævnte ejen-

domme med prioritet forud for al pantegæld og andre rettig-
heder af privatretlig oprindelse, m3dens der med hensyn til
offentligretlig rettigheder som for eksempel landbrugsnote-
ringer m.v. henvises til tingbogen.
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Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Ribe amts

fredningskreds.
T h i b e s t e m m e s :

Følgende ejendomme fredes som ovenfor bestemt:
Matr. nr. 5~, 6~, 7 b Fåborg by og sogn.

I erstatning udbetales de ovenfor fastsatte belØb, laIt
kr. 26.000,00 med renter 1% over den af Danmarks Nationalbank
fastsatte disconto pr. dato.

Af erstatningen udredes 3/4 af Sta.tskassen og l/~ af
Ribe Amtskommune.

Kendelsen kan indankes for Overfrednlngsnævnet, Nyrops-
gade 22, 1602 KØbenhavn V, inden 4 uger fra kendeIsens for-
kyndelse.

A. Andreasen -"J. Fiev~
Poul Buch

IH. Esdah1
sekretær

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Ribe amts fredningskreds,

Varde, den 5. marts 1976.

P. n. v.

~C'i!/:f
H. Esdahl

sekretær

Ijd.
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REG. NR. O{50~.O~ o
Matr.nr. O"~. li'aabol'C
by o~ 80gn.

Anmelderens navn og bopæt (kontor):

[;'rednillgsnæonet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

FredningstUbud

Underlegnede rnned.AntonHa.ra.ldChristensen
tilbyder herved ~om ejer af matr. nr. 6k-

'. af by

sogn,°l
at lade nedennævnle areal af ovennævnte matr. ur. frede som nedenfor anført.

Areal~t heskrives således:

FredninKcn har følgende omfang:'

Arealerne må ikke bebygges eller beplantcs med højtvoksende lr~er, midlertiulgt

eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne nul graves grus eller anbring68, '
tra~sf()rmatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, lIdsalgssteder, boder, vogne til

~ "''' lheboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, som kan virke skæmmende.

Jeg forbeholde]: mig dog ret til at beholde den nuværende belJYgge1se ø,
~

beplltntning. SOlD don er, .en forplibrter mig til ved eventuel ny beby,,_l.e
at parcellen a.t forelægge byggeplauerne før llibe amts fredniligsDIWD ..

F&a.borg meDighederld til godkendelse.
.; .... :

~\or f'rcc1ningen kræver Jeg ingcl1 cl'stntning.

Jeg er indforstået ITlrcl, Zlt nvenståend€' fredningstilIllIll tinglyses prt illil1 e.Jenc1otu
inatr. lir. Gls. af

by sogn

\Io~ lIdt'n udgift for mi~.



Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnrevIlet tor Kwe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

, den 19 ØO.
, '

A. U. Chr;i,at....

Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender toranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. ,
af

og sogn,

hWI~iU~c&.~~I!'~~
ib&~~~J~ Det fredede areal ses indtegnet på

vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Tinglysningen sker mell reservation ar tidligere IY<5tpantegælJ, servitutter og lign.,

hvorom henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Fredningsnævnet for Ribe amt, den

J..at.....

IDdt81-t f. fta.t;bo:l4m to~ .r...t.dftda Nr. 00, Varde K.blrø.d: 0' ,

JAadj:ø.riadiktl:oa tJDt.t ø.ter og Veat.r H.~do!'. 4. IO.~lt.a. lOIt~.t.'f1.øc-a:. Bel. 1!'~{\bor~;ru. cJ1 -,Udi: $k"J) D. >ir. læ.
I.:vl"t (o'.I,'ev:t.•t.

J.W(g~
o.fr.

(r.
FREDNINGSNÆVNET

. FOR ..
RIBE AMTSRAADSKREOS

3 JUN 1954
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