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Afgørelser - Reg. nr.: 01901.04

Fredningen vedrører: Mandø Kirke

• Domme

Taksatio nskom miss ione n

Naturklag,enævnet

Overfredningsnævnet

• Fredningsnævnet 04-09-1952

Kendelser

Deklarationer
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REG. NR. /.9c:l'/ ..9~9 _s)

.' 'J,l \. l.

...t..•U', .,A. IlaJid.., 0& eop.
Anmetderens navn, og· bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, 'Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnedelltle Lb."er.
tilbyder herved som ejer af matr. nr.4S•

af Kand. by

.,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

sogn,

Arealet beskrives således:
I i • j l ..., l I l ;. 1 J •• ~

DtD del at aatw.u. 4Ø.!•• er liu." ud.ror, ••,r.,.... ".,
åS •• tr. kirke,'rdeDe b....

l ,
l.

o I I I

.li

Fredningen har følgende omfang-':
Arealerne må ikke hebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt

eller vedvarende, ligesom. der ~cller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, lednin'gsmaster o: lign., skure, udsalgssteder, ,boder,: vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet, SOP1 kan virke skæmmende.

• • ~ : I ...'. 1. Il.. •• LI J... '.1', ........ ....,... .... at. . " .
.1 I • I •

For fredningen kræver jeg ing'en e·r~tatriing.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

hlatr. n~5.! afMan«. by ., sogn. ' ~

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og
menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Mut. ,den 22. ~uli

:s. L1j.4berc.

, .

J ( •• ~ I , l I • I •

. • IJ .. "i I,f I'
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. • 4SA"
af

Mand. by sogn,°l

~JiftwtsØx~Iftt1nk ..... DX

iwælj,f):~ Det fredede areal ses indtegnet på
veqlagte 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

J •• ~ r ti. p •. Ii I., .. , I "

. en 'tor Re1iøueel.' I~. '81~,B.l~~dX.b.'aa •• 4Inclfer" i. _"-'.S, ,,'., . I I J II .'J',),..... ,I,

UeZ're4; 'A. 8. aep. 19$2. " . ," .':' .. l ,.1."'" .,'"., I .:) !.

B1 101, Ak1i. E. J1". '308." . ",ulJ'.'k •.1 ..,!1Dgbog Manelø •
ferrænkor1i forevie1i.

Gresers Frii •• f

Ribe

_0_0-0-

Ud.krif1iene r~i1iishecl bekraf1ie ••
.. • l I II , J J J I I i ~ (1111 j IJ ) .... : 1

'FREDNINGSNÆVNET
FOR

I, RIBE AMTSRAADSKREDS
, 3' JUN 1954·li"'1 l.

J.

l , • l"
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REG. NR. /90/ ~ ~(~,

aenpart. I

• J I

Anmetderens navn og 'bopæl (kontor):Matt".Dl". 43. 0i 44,lb
llauda b1 Og BOp.

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

.. ,

Fredningstilbud

Undertegnede Thol1"e Olall.en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 43.1 06 44,å

af MUl4. by

Ol sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

Arealet beskrives således: Den •• 1at u.ø:~~.~r. 43,a ~., 4~t,_ '.r
li .. e.. b4t11tor Q ~t~t..at ~S a. b". k....k•• b.....Uc'.

, , -

• I • I.

drfl' ! l

\ I

"

Fredni~gen har følgende om(ång:

Arealerne må ikke bebygges eIl~r beplantes med højtvoksencle træer, midlertidigt
eller vedvarende, liges0n;t de! heller ~kke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, - boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet,' som ,kan virke ltkæmmende. , ,

~~~~.~p.t:.~t" ..
• I

• : • -' J , .
~ : . J. ,- w l ,i,'.'For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr:43.1 8. 441' af

- -/lian,. by ·1

dog uden udgift for mig .

...,,1+"1 '
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Nsø4. menighedsråd, hver for sig eller i forening .

.
, den 22. ~uli 19 52.

Thomas01au.en

,l,

..
• I. _d! •

Idet""fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-
tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses Som servitut på matr: nr. ' 43.. 0i '44l'

af .,
"Mand. by 0l sogn,

. tørate . .
hvllk:et ratr. nr. I forbmdelse med matr. nr. 211

ibd. udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet på "l
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 4. september 1952.
, i, I III!

Ja."rup. "" ,J

Incl~.~t 1 J)agbo~entor Re~skred8 Jrr.,','87r a.~b~,~'b.i.4
me4Ribe Øenell, d. ,8. Sep",. ~9f$2... . I

Lyat. fingboS Kand. Bl. 97 Akt.' :D.' Ir ..·;23'lt "olJl II: ,(1.01 : /.;

fer~ort torevist.

Gregers Fr1i ••
-0-0-0-

Genpart.ns r1stighed bekræfte ••
~ .. 'II " ',.' II '. l • Ol. : l~ )d1t illJJ'J t l ' r

FREONINGSN~V~~T I ,
FOR

RIBE. AMTSRAAOSKREOS
3' 'JUN 1954 ..

J, ,

I 11 I I II J

@J.
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REG. NR. /9~/;'?

.
c,

K."r.Jr. 41.!Mand. bJ Oi loen.
Anmelderens navn 'og'bopæi (kontor):

Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Holl'J' Anll.r ••
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 41..

af Man4. by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor aMrt.
sogn,

Arealet beskrives således:
. ' ..... ,,j, .1 JJf.1

Den Ill1·-at •• "".IlI'. 42~... '1' 11n.r· ia4.hf.,.!.jl'U't~~', L,

at 7S a. tra k1rk.slr4en8 h.sD.
."" J l ~ •

1..

, .1, • I l, . I :,"j " l.i'

I l .1 ,I j

I•. .d lo

Fredninge~ har fø1ge~de omfang: . , ., I l"

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller. ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

, I r I' •

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure,' ud~a'lgssteder, v tio1d"e'r; I :Vogne til

beboelse, hønsegårde, møddinger eller" andet, som kari virke"sk~mmen<;le, .1,1l.. l .J ••

Jeg forbeholder mig dog r;et til.~»,. ••• I' ~....O. '''.'''.,1.,.:a-tr.
11'. 43,! Ol t11 at anltrlac. ·'on 1••·l.planta1Da t.

• ; i •

J •

I, l J : ~ I

For (redningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

afmatr. nr. 42.
lIan4. by ea sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

.ulll1d. menighedsråd, hver for sig eller i forening.

, den 22. ~ull 19 5!-

Holger Ander ••n

c.:r
.. J I • lJ II " Jt.

II! . I J L "
[det fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tiluudet skal lyses som servitut på n)atr. nr. 42S '
af

Mand. by '.Oø
• sogn,

- , ,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 16.1
ibd. udgør et landbrug. 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 4•• eptember 19S2.
. I l , l " .' i .1111:" r ,

, J a 8 1; r ~, J>~. j, II t ..

Jndt.r1i 1 DaabOleD for B.takre4e Ir. ·87·Blbt.X._.ta4
• I • r 11 •• \ ".1 l' III

•• d Ribe H.rr.d, d. 8 8.II.lIr. 19~2.. ,'..., li, ,',,, l ,

Ll ••• !U.q)ol JlaD4. ll. 9S Ak".. .J.' Ir. 303.,,·1 l ,dlll, l ..>i . 'JI

.æ.:rrænkort tQr'Tl.~~, ,I

, I

.
"Gr.gere Frils. .

t
-0-0-0-

GenllarteD8 rigtighed _ekrafte ••
Id I

'I I. A II ~f ,1.1(l j I:.J l i '.{J 'l

4'D' ..3 .JUN,195t '" '1"(
I' "1' I I' ...., ,. ""GSN;EVNEI

FREDNIN
I FOR n.
~'BE AMTSRAA05KRaw
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REG. NR.
G.npart.

>, Anmelderens navn 'og bopæl (kontor):Matr.nr. 34.1, IlaDda
\)1 og .op_

Fredningsnæv'lttt for Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Anton Mikkel.en
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 34.!

af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor a:~rt.
sogn,

Arealet beskrives således:
I , J r, ,

Den del at ."'''r •.u,., 34.1. 4,.1' li.er P'.t.
at 30 II. tra klrk.sArd.n. h.p.'

d

l. 1,' ~~,.. ~.'~

d l l t~ ,

'I 1.1 ' .. 'l

Fredning~n har følgende o~tang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksencle træer, midlertidIgt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes

.. " • I I ,;' I • t U I~ •

transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde, møddinger eller andet; s~m kan' virke i3kæmm~nde~i J'./: i ;:l J.

X~WU"""'EI!nmJllilJ"IU.i.:aii.t

II \,

','

• '.. • l. .. U:J' ,l: t ..-/ , .

........ l

• t •• I' _
'- : J 'l : :

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. 34• af'an4. by . -Ol sogn

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Man4e menighedsråd, hver for sig eller i forening.

Kande ,den 22. ~uli 19 ~2.

Anton 141kkelsen

J ". l

• • ! .Il.l l j, • .J
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som setvitut'på matr. nr. 34.1
af.

Kande by °l sogn,

hvilket matr. nr. i.... sid~umD&
.. udgør ct landbrug. 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
4. ~.ptellbe,r,~9~2~ l,'.. . l

J a a 't "t: ~ ~.. . . , . i ... 1

for aets1trecla Br. 87. Rlbe, a:.b.llad1ndfør~ 1 Dagbosen
"med Ribe Herred, 4. i.••P~.19,2.

L1a~.Tlngbog Mandø Bl. 79. Akt, E

, NINGSNÆVNE" l '., 3 JUN 1954 JI Jill I. 'IFRED lenFOR
RIBE AMTSRAADSKREDS ~ < I I ./ .1,...

.d '( II
.Iii"- r ~ \""""I

;J ,?-"t '''j/
,"" .. , ,

l. I" I I
"

I

~errmnkort foreviet.
Gregers Friie.~,

"I
l
I
I
I

-0-0-0-

Genpart,ns r1gtighed bekr.tte ••
, ,A 'l' 1,.1,11. l. i I 1

I Jah .~ til l \ i
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REG. NR. /9~/~.lL ~ ~.. 'J'"", \

I, .Ii I : '1.IJ!)1 I 1 I:.;) Ij

"

Ma~r••r. 8J, Man.
b~' OG BOp.

.I I t Anmelderens håvn og' bopæl (kontor):

Fredningsnævnet (or Ribe amtsrådskreds,
dommerkontoret, Holsted.

Fredningstilbud

Undertegnede Chr18'Uan BJorth
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 8!

af by

at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor a~'ørt.
sogn,

Arealet beskrives således:
, " " '

Den 4el.. at "" •• 1111'.' SJ., d... 1118'.1' l'UJ.~tø'.at'jUria4"Jjt
30 a. tra k1rkegArd.n. besae

Id

~' . , l

It II

:11,.

.. ,",,1'1,111 c' i,.udll ..

Fredningen har føigende o~(a~g: l , 'o" ""'oll,J!' JI ,

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom <lef heller ikke p,å arealern~ må graves grus elIe~ anbringes

. , • , , , 'l I J. ".,l
transformatorstationer, ledningsmaster o. liKn., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, hønsegårde. møddinger eller andet,' som karl virke skæmtnende! .1, ;,J J L ,; o, l,

Jeg forbeholder mig dog- ret tiLat • I _'.' I L • I. , ,~ II,. "

)

~.,-,J .. t. l~ » I .

l.' J o

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses pi min ejendom
matr. nr. 8J ..,,,. af 1." •~

MaD. by •• sogn

dog uden udgift for mig.



t:
~,
i
l
f
I
tI,

f

,
,

I "

l'
" e"t
l,'

r
t

\.
"r '
l'

f
.;
I'

~.
~11\

L

e

~..e
I

l'

"\I"II
I~,
l
'I

~ 1

'.

O.

I "' ••

" ,

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

.~~. menighedsråd, hver for sig eller i forening.
( ,

'lian.' 22. ~ul1 19 52., den
• \ 'l

Christian H~orth

., .11. li 1.J, r I

. .'. • j. l'

I,

: , '" 11.,1 I. j I;...
Idet fredningsnævnet for Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som se~vitut på n;tatr. nr. 8J, ,
af

",

Mandø by sogn,

lfiWxIJ!ft'r:llf·xir:iUiløicll«'IJJI:Idx .. -:mu;

ilå".ccnllJpml ••• 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.

,,

I ,.r

Fredningsnævnet for Ribe amt, den4-. sept. 1952.
, r l • ),,:, ol l J. I L'J 11;111. ~ I

~,a ~ 1; r ~~ :01 I.. ')j I L.,,/

Indfart 1 Dagbogen ~or R~i.kl".cJl (I».' 87-, }llib.,,~""."acl
• Ij { : j' l t. J .Jl I, L H'l. ! l I •

med Rib. B''':Ir•• " d. J.l~, ·~f~T,,19!$2r, ' :1",[" ":'1,'" ",,,1.');' I

LJ.".Tingbog Mand •• Bl. 211 Ak'h G. JI"._1448~, 'II :!'1l1 "J,l",i.llo,j dl!

Terrænkort forevlst.
Grelere Frila.

-0-0-0-

GenparienB ri8illh~d bekræft•••
(lO

FREDNINGSNA;VNJ;:t', " ... , / . ,: , ., , 4"j ,iI. ol l', ' II
FOR 4 3 J UN 195 "

RIBE: AMTSRAADSKREDS en '''' III-

bHiI. l
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Anmetderens nåvn 'og' bopæt (kontor):"~r.Dr.8Qt Mandø
lJl 08 soan. Fredningsnævnet for Ribe amtsrådskreds,

dommerkontoret, Holsted.

Fred ningstil bud

Undertegnede JohlioDll. b .Lav.x'en. 'ta
tilbyder herved som ejer af matr. nr. d,!

af by8' sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede som nedenfor anført.

~~eale~ beskrives Således:. ~~ 4e~. ~ -~Jr,'~'',~.~I ~~l +.~~~.I'1114el1-
tor en. af."an.4 .t aS all tl'& kll'kesllt4ena --ø- I_I ", ,,1·1·11~·,.j ,11"'"

"I',,'I,l.lh'!fl):,!.

l' I")

Frednin~~n har tøt~end~ omfa~g:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højtvoksende træer, midlertidigt
eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes
transformatorstationer, ledningsmaster o. lign., skure, udsalgssteder, boder, vogne til
beboelse, 'h~risegårde: m'Ø'(Jdin'g~r eller andet, som kan virke Iskæmmende. ( ,a.l.

Xlii" fi.»t1lD1hil/lX~.5lIl1=k:tit:at. • J • l ~ •'r.. • ~ t n '~! ;!H/ ,)\1 l.'. I;

• ,.. .. I • 1.. ). • t \.01
... !J,i .:1 •• ::")~J l•.i.l:..' • .J,l:

.. .l. I'

,
!

• i..\ L l

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, ~t' ~~~n~tåe~de .fr~dninkst'ilbua' tin'gtyses"pt min ejendom

m~nL~ d
, by

dog uden udgift for mig.
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Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Ribe amt og

Mand. menighedsråd, hver for sig eller i forening.
.. ' ,'*

,den 22. juli

Johannes Laverent.

, "

l " •

1 • J, ! :, ,j l;lt .1
'Idet fredningsnævnet for 'Ribe amt modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmes det "at tilbudet skal lyses som servitut på matr ..m. , 8.1"'"
af

by 0l sogn,

hvilket matr. nr. i forbindelse med matr. nr. 28& og 104!!
ibd, udgør et landbrug. 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

J a • " r u ,.:

IndfQl~t 1 Dagbolen f9~ ll.t~!tred" .:r.',871
, il~~.·k.bl!"~a4

, , J t " ., ., ,~' • l ,

lied Ribe Herred, 4. ,. aepii. 19~2.,: ' , ,'. " J, ~J' ,l .%;,',~;,J"J\ ',i.1.

L1st. ~1ngbo8 Mandø Bl. 19. Akt. E Ir. 494.
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Menighedsrådsformand Ellen Christensen,
Annelbankevej l,
Mandø,
6760 Ribe.

Rolfsgade 94-96
6700 Esbjerg

Tlf. 79136677
Fax 76100352
post@esbjerg.byret.dk
www.domstol.dklesbjerg
CVR 21 65 95 09

J. nr.: 7112005

Redskabsbygning ved Mandø kirke 4. maj 2006

Med et brev af 6. december 2005 har arkitekt Hans Lund, Rødding, sendt
fredningsnævnet et projekt til udvidelse af den eksisterende toiletbygning
nord for Mandø kirke med en tilbygning på 3,71 m x 2,63 m og et måleblad
over arealerne omkring Mandø kirke, udarbejdet aflandinspektør Nordby.

Arkitekt Hans Lund har i projektet beskrevet tilbygningen. Han har blandt
andet oplyst, at tilbygningen skal udformes og udføres på samme måde som
den eksisterende toiletbygning og opføres i forlængelse af den eksisterende
bygning.

•
Arkitekt Hans Lund har på målebladet markeret den påtænkte udvidelse af
den eksisterende toiletbygning mod øst. Det fremgår af denne markering, at
den påtænkte udvidelse af toiletbygningen med en tilbygning, der skal an-
vendes til redskabsskur, tilnærmelsesvist når frem til eller i beskedent om-
fang overskrider skellet mellem kirkegården og ejendommen matr. nr. 45 d
Mandø by, Mandø, der er om fattet af den Exnerfredning, som blev tinglyst
den 8. september 1945 på blandt andet matr. nr. 45 d Mandø by, Mandø
(tidligere matr. nr. 45 a).

Det er min vurdering, at tilbygningens begrænsede udstrækning både i læng-
den og højden er så beskeden, at den ikke har nogen indflydelse på udsigten
fra kirkegården eller indsigten til kirken, selvom en beskeden del af bygnin-
gen opføres på matr. nr. 45 d Mandø by, Mandø. Det er ligeledes min vurde-
ring, at arkitekten har udformet tilbygningen på en sådan måde, at harmoni-
en og samspillet mellem kirken og dens omgivelser er blevet tilgodeset.

På denne baggrund meddeler jeg i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16. september 2004 om forretningsorden
for fredningsnævn § 9, stk. 4, Mandø kirkes menighedsråd dispensation til
at udvide toiletbygningen nord for kirken med en tilbygning til redskabsrum
på vilkår, at tilbygningen udføres i overensstemmelse med de tegninger, ar-
kitekt Hans Lund har udarbejdet, at tilbygningen opføres i forlængelse aftoi-
letbygningen som vist på tegningerne, og at der til tilbygningen anvendes de
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materialer og farver, der er beskrevet i tegningerne.,-e Klagevejledning:

Denne afgørelse kan senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt de pågæl-
dende, indbringes for Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 Kø-
benhavn, af Mandø kirkes menighedsråd, Stiftsøvrigheden, Ribe Domprov-
sti, Ribe amtskommune, Natur - og Landskabskontoret, Ribe kommune, Dan

marks 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 findes på Na-
turklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Dispensationen bortfalder, hvis den er udnyttet inden 3 år

Påfrednin vnets vegne

•

http://www.nkn.dk.
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I 1991 opførtes der nord for Mandø Kirke og Kirkegård en lille bygning rummende
kirketoilet og et lille rum til håndredskaber.

Bygningen blev udformet så den svarede til kirkegårdsmuren og den murede
affaldskumme der i forvejen lå lige nord for kirkegården

",•

På billedet ovenfor er affalds-/materialekummen forrest og toiletbygningen ses længere
tilbage

•

Oversigtsplan med Kirke, kirkegård, klokkestabel, affaldskumme og toiletbygning
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Nu mangler man imidlertid alvorligt plads til kirkegårdens større redskaber og efter at
have set på flere muligheder er man nået frem til at det enkleste og vel også mest
diskrete vil være at udvide den nuværende toiletbygning, således som det er antydet på
tegningen nedenfor .

•

•
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Den nuværende bygning er 2,63 ro
bred og 3.95 ro lang
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UD'YIDELSE

Udvidelsen betyder at huset forlænges med 3,71 m og dermed far målene 2,63 x 7,66 ro
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Toiletbygningen i dag

Bygningen med
udvidelsen
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Imidlertid må det konstateres at bygningen med udvidelsen kommer meget tæt på eller
overskrider skellet mod den matrikel der på kortet hedder 45 a (det oplyses fra ejeren at
det reelt er 45 d) - selvom det ikke vides præcist hvor dette skel ligger.

Dels for at løse dette problem, dels for at have "kontrol" over hele Kirkens forareal har
menighedsrådet forespurgt hos ejeren om det ville være muligt at købe dette areal af. -
og ejeren har nu indvilliget i at sælge.

Derfor søges der nu hos De Kirkelige og De Kommunale myndigheder om tilladelse til
at købe det omtalte areal og til at udvide den eks. redskabsbygning sådan som det er
vist og omtalt.

Dels fordi sagen er så lille dels på grund af geografien i den, regnes der med at lade
arbejdet udføre i hovedentreprise af en af de udmærkede håndværkere, der arbejder på
Mandø, og da dette vil være muligt ud fra tegningerne af den eks. bygning og de her
viste skitser, er der for at holde omkostningerne på et rimeligt fornuftigt niveau indtil
videre ikke udarbejdet mere sagsmateriale end det her foreliggende, - men dette vil blive
gjort såfremt det ønskes af nogen af de implicerede myndigheder
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Den nuværende bygnings indretning bevares uændret - det nuværende lille redskabsrum
anvendes fremover til ting der skal opbevares frostfrit.

Hele forlængelsen på 3,71 m anvendes til redskabsrum og selvom dette ikke regnes
opvarmet isoleres det alligevel på samme vis som det er gjort i den eks. bygning
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Udvidelsen udføres med fundament ført til frostfri dybde dog min 1 m under færdigt
terræn og foroven afsluttet med isolerende blokke.
Der indlægges 3 stk Tl2 armeringsjern i top og bund af fundamentet.
Nyt og gammelt fundament støbes samen og forbindes med indborede armeringsjern

Gulv er et betongulv mod jord, isoleret efter gældende regler for opvarmede rum,
udstøbt i 12 cm dybde med indlagt rionet og afsluttet mod fundamenter med
polystyrolfuge der foroven afsluttes med en gummifuge. Gulvet afrettes som færdig
betongulv og udføres med svagt fald mod port.

Ydervæg op føres som 35 cm isoleret hulmur i en rød blødstrøgen sten, der ud~og indv.
overfladebehandles, så den fremstår som resten af huset.
I den eks bygning nedhugges det eks runde hjørne og der sammenmures i fortanding
Ydermuren afdækkes i top med vingetegl som det er gjort på den eks bygning
Den nuværende gavlvæg mod øst brydes ned til en højde så tagkonstruktionen kan føres
ubrudt hen over den



Tagkonstruktionen, dens isolering og loftet, samt tagets afslu1ning over port/døre
udføres som på den nuværende bygning.
Den eks. tagflade forsynes med et nyt lag pap og inddækning/afslutning i kobber over
døre og port fornyes i hele bygningens længde.

Redskabsrummet forsynes med skydeporte så dets begrænsede areal kan udnyttes fuldt
ud. Portene udføres i træ til maling og så de i udførelse og opdeling svarer til de to eks.
døre.

I redskabsrummet installeres der for og monteres to stk loftsbelysning med tænding ved
port og to stk stikkontakter.

Den nuværende smukke helhed med naturligt græsklædt terræn der løber helt op mod
murværk genskabes - blot udvides den eks. belægning syd for bygningen hen foran den
ny port.

Hans Lund
Rødding den 25-0 l-OS

Vedlagt: Plan af og snit i eks. bygning - kopi af tegning fra 1991
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