
From:                                 Flemming Bo Johansen
Sent:                                  Thu, 3 Jun 2021 13:26:49 +0000
To:                                      Gunnar Frandsen
Subject:                             VS: Kærhusvej 4

VÆR OPMÆRKSOM - DETTE ER EN EKSTERN MAIL !
Hvis denne mail kommer fra en kollega i RKSK, kan den være forfalsket. Vær generelt meget opmærksom på links og 
vedhæftede filer. Tryk her for at få mere information - https://intranet.rksk.dk/feedentry/157267

Hej Gunnar 
Hermed accept fra Frank Hansen 
 
Vi tales ved 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Flemming Bo Johansen 
Bygherrerådgiver 
 
M: 2811 3720 ▪ E: fbj@fbj.dk 

FBJ Rådg. Ingeniører ApS 
Centervej 2  ▪  6000 Kolding  ▪  www.fbj.dk 
 

Fra: Frank Hansen <fha@fhscandinox.com> 
Sendt: 3. juni 2021 14:37
Til: Flemming Bo Johansen <fbj@fbj.dk>
Emne: Re: Kærhusvej 4 
 
Hej Flemming
Det er jo noget støre areal end vi aftalte med Egvad kommune for flere år siden. Men hvis den nye er ok for 
Ringkøbing Skjern kommune det rigtig fint for mig.

Sendt fra min iPhone 
  
Med venlig hilsen / Best regards
Frank Hansen
Owner

FH Scandinox A/S  ■  Kærhusvej 4  ■  DK-6880 Tarm
Phone:  +45 7534 3434  ■  Fax: +45 7534 3435
Mobile: +45 4057 5155
E-mail:  fha@fhscandinox.com
Web:    www.fhscandinox.com
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> Den 3. jun. 2021 kl. 13.28 skrev Flemming Bo Johansen <fbj@fbj.dk>:
>
> Hej Frank
> Bekræfter du lige på denne mail at det er det viste areal der udtages af lokalplanen ??
>
> Pfh tak
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Flemming Bo Johansen
> Bygherrerådgiver
>
> M: 2811 3720 ▪ E: fbj@fbj.dk<mailto:fbj@fbj.dk>
> ________________________________
> FBJ Rådg. Ingeniører ApS
> Centervej 2  ▪  6000 Kolding  ▪  www.fbj.dk<http://www.fbj.dk/>
>
> Fra: Gunnar Frandsen <gunnar.frandsen@rksk.dk>
> Sendt: 3. juni 2021 13:21
> Til: Flemming Bo Johansen <fbj@fbj.dk>
> Emne: SV: Kærhusvej 4
>
> Hej Flemming
> Her er det areal som bør tages ud af lokalplan 50.
> Vil du en bekræftelse herpå fra ejeren af ejendommen.
>
> Med venlig hilsen
>
> Gunnar Frandsen
> Afdelingsleder
> Byg og Miljø
> 3057 0942
>
> Fra: Flemming Bo Johansen <fbj@fbj.dk<mailto:fbj@fbj.dk>>
> Sendt: 1. juni 2021 15:29
> Til: Gunnar Frandsen <gunnar.frandsen@rksk.dk<mailto:gunnar.frandsen@rksk.dk>>
> Emne: SV: Kærhusvej 4
>
> Hej Gunnar
> Tak for info..
>
> Jeg sender dig lidt materiale som efterspurgt…
> Og tager en drøftelse med Frank Hansen…
>
> Vi tales ved …
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Flemming Bo Johansen
> Bygherrerådgiver
>
> M: 2811 3720 ▪ E: fbj@fbj.dk<mailto:fbj@fbj.dk>
> ________________________________
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> FBJ Rådg. Ingeniører ApS
> Centervej 2  ▪  6000 Kolding  ▪  www.fbj.dk<http://www.fbj.dk/>
>
> Fra: Gunnar Frandsen <gunnar.frandsen@rksk.dk<mailto:gunnar.frandsen@rksk.dk>>
> Sendt: 1. juni 2021 14:57
> Til: Flemming Bo Johansen <fbj@fbj.dk<mailto:fbj@fbj.dk>>
> Emne: Kærhusvej 4
>
> Hej Flemming
> Vi har sendt sagen i nabohøring og forventer den som aftalt behandles på Teknik- og miljøudvalgets møde den 
22. juni 2021.
> Har du ikke mulighed for at sende en facadetegning, så vi kender byggehøjde og facadehøjde.
>
> Vil du ikke drøfte med virksomheden, om ikke en større del af arealet skal tages ud af lokalplanen. I første 
omgang talte vi om, at det var arealet indenfor det bestående dige der skal tages ud af lokalplanen, men det kunne 
give god mening, at tage hele den del af virksomhedens areal der er markeret delområde A i lokalplanen ud. 
Virksomhedens øvrige areal i delområde A er omfattet af §3 naturbeskyttelse og derfor det svært at få tilladelse til 
bebyggelse her.
>
>
> Med venlig hilsen
>
> Gunnar Frandsen
> Afdelingsleder
> Byg og Miljø
> 3057 0942
> 
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