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Anmelder: .I!'rednin!Bnævnet tor l :'<:',
Thieted amt, .I!'jerri tslev •. :.;'

nr. 3~ KAetrup by og sogn.

Fredningstilbud.

':
Undertegnede q, ~...r. C;, • .r, .. ~ J..("" ~ ~ ,.-

tilbyder herved som ejer af matr. "nr. 5 ~

af Jr" ""..... to f.-:.r hy
at lade ned\mnævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

,
, I sogn,

Arealet beskrives således:

"l,"7" ,.... ;: I, ~ .....Il I, • I •• " tC--." i ~ ",,, ..,,.,.v oh' ~. /",;. u e Æ G ?"....t..,
., I'. J;t-l"'"-4A.-J .. 'J_~,,,,,,,,, ,Lc,~~~ :;'JI"-;')-v ~'.,.. (,.,,~t'''':'~··'':'''''''(.-::'·''A''
.,..·... ·7.t.; ...'J ..-·~ q) G.."" .... 1U4~;"'~ j'~'''7''''

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende. således at

udsigten Ul og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorsta!j,oner, ~elefon- og tdegrafmaster o. lign. i der må ikke opsætles
skure, udsalg:lsteder, isboder. vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande. .......-

Jlrlf.:tæ-kl9lXlkbcl1l~Dllllf. mXB Xå:

':

I
I.

For fredl1in~en kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. -3 <.>v

af tC"'.- •........ _ "by ;/~'''-I .1 ~ 4'i sogn,

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

amt og )'f' ..I ... ~ ,:....~f menighedsråd hver for sig.

ci.((<; f·', ',I

, Idet fredningsnævnt>t for
f;edningstilbud, bestemmes det.
af KAstrup

'l'hieted amt modta~er og godkender foranstående
at tilbudet skal lyses som servitut ,på matr. nr. 3,!

by KåstrllP sogn,

I

j'
!,

af hartkorn: 2 tdr.' 3 skp. 1 fdk. O alb., hvilket matr. nr. Jåattlilfa·
"§(2I1iI5dt~JIiX JlØ udgør et landbrug.
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h.t.pantehæfte1ser,brugerettigh.,eervitutter og øvrige byrder henvises
I Fredningsnævnet for 'l'histed amt, den A.'llo 19 51. til tingbogen. .
I,
i
I;! .

,~ ; l,

p. n. v.
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Direktoratet for Mai:rikelvæsenet

Rigtig kopi af matrikelkortet.
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Blanket K. .J. Chl". Peter-ser.s Papu"handel ~:S
~!--_----------------------------------------- ...J

•
~
C;..
:2
::;tIC:
lO

\J
lo..



... , REG. NR. /.sYJ ~

ee

,
..

K;\fJt;rup by

Kåstrup !Joen

Biller:;;} t:V Ilerl'E~d

Thisted ~mf,.

1., ' .~

11forhed d l: tiO()(i

" ,.. ,

i .

.'



•

01348.02

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01348.02

Dispensationer i perioden: 21-12-1977 - 11-08-1997
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 21. december 1977 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-
lemmerne, amtsrådsmedlem Johan Mikkelsen, Hurup, og ~

~~~@Ø.C~~gårdejer Peder Fink, J;annerup.

Der foretoges :
Sag nr. F 269/1977
jfr. F 100/65

Skrivelse fra Thisted kommune, tek~
~nisk forvaltning, vedrørende opret-

telse af fredningsdeklaration for .
sikring af fremtidig parkeringsplads
på matr. nr. 3 a m.fl. Kåstrup.by,
Kåstrup sogn, ved Kåstrup kirke.

Der fremlagdes:
l. skrivelse af l. december 1977 fr8 Thisted kommune, teknisk forvalt-

ning,
2. fotokoni af skitse,
3. fotokopi af skrivelse ~f 22. npril 1977 fra provst J. Exner,
4. fotokopi af skrivelse nf 2. nov8mber 1977 fra Thisted kommune til

provst EXIler,
5. fotokopi af skrivelse ~f ll. november 1977 fra provst Exner til Thiste(

kommune,
6. skrivelse af 16. necemher 1977 fra Thisted kommune,
7. fotokopi af tecninr; og
8. fotokopi af skitse.

}i'orfrednings:rL·mudv8.1getfor Vihorr; '1y.rt mødte landinspektør
Kåre Jørgensen.

For Thisted kommune mødte jn~oni('!r;, !~. Friis.

-
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For Ktl~_)trllpmonir:ll(:~rl"r,o'<lmodte formrmden, gÅrdejer Knud
l).'l.IC:=l:J.rd, K:ol s Lrup, dor tillic:e (:r lOc1sejer, og k~lssereren, gnrdejer
H~ns Jensen, K~strup.

Der foreto~es besjgti~else.

De rnødende godl~endte det fremlRe;te ud...1casttil frednings-
deklGration.

SaGen UdSRt, idet fJ~histed kommune opfordres til at oplyse
matr. nr. for det n.re01, der er omfGttet af den ønskede fredning, og
n.t 1nde udfærdige rids til brug ved tin~l;ysninf, af fredningskendelse.

IJIødet hævet.
Lind Larsen.

'dskriltens rigtighed bekræltes.
Fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds, den 4-. j8nuar 1978

l.'\..-~( hL~_~~
Llnd Larsen. - -'-"'-.



9. rids,
lo. do.,
11. skrivelse af 26. juni 1978 fra Thisted kommune, teknisk for-

valtning,
12. rids.

tt For Thisted kommune mødte ingeniør O. B. Olesen.
Fredningsnævnet konstaterede, at da det omhandlede

areal nu er selvstændigt matriku1eret,og dispensation derfor ufor-.-
nøden, bortfalder sagen.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den lo. august 1978 holdt fredningsnævnet for Viborg amts

nordlige fredningskreds møde i Skjoldborg.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-

lemmerne, amtsrådsmedlem Johan Mikkelsen, Hurup, og gårdej er Peder Fink,
Jannerup.

Der foretages:

Sag nr. F 269/1977 Sagen fortsat.

Der fremlagdes:

,

Udskriftens rigtighed bekræftes.
~edn;ngsnævnet for Viberl amt,
nordlige fredningskreds, den 21. august 1978.

?--I...~>~!-~l 'l ../'-- -~-Lind Larsen •
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Modtaget I
Udskrift Skov- og Naturstyrelsen

af 1 9 AUG. 1997
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt

Den ll. august 1997 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul Bojer, Snedsted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 16/97 jf 5/97

• Anmodning om genoptagelse af ansøgning om tilladelse til tilbygning til stuehus jf. VaF 5/97.

Der fremlagdes'

l. Skrivelse af 23. juni 1997 fra Gitte og Thomas Møller.

2. Skrivelse af 3. august 1997 fra samme, med bilag (nyt forslag til tilbygning til stuehus).

Sagens bilag i VaF 5/97 var til stede.

For Viborg amtsråd, Naturforvaltningskontoret, mødte Mia Mølbak.

For Thisted kommune, Teknisk forvaltning, mødte 0jvind Sørensen og Robert Mogensen.

For Thisted provsti mødte Børge Damgaard og Bjarne Søndberg.

• Kongelig bygningsinspektør Per Svensson var mødt. Han oplyste, at han også møder for kirke-
gårdskonsulenten.

Morten Aaman Sørensen, Nationalmuseet, var mødt.

For Kaastrup menighedsråd mødte fonnanden Chr. Kanstrup

For Aalborg Stiftsøvrighed mødte stiftskontorchef Sten Erik Løvgreen.

Lodsejerne Gitte og Thomas Møller var mødt sammen med Kjeld Nielsen, Landboforeningen.

Thomas Møller oplyste, at i det nye torslag er det meste af glasset fjernet i den side, der vender over
mod kirkegården. Glaspartierne er erstattet af røde teglsten. Tagkonstruktionen er ændret, således at
der kommer et tag med hældning. Taget bliver med tagpap.

Miljø- og Energiministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 1996 - /,.?.. "/3. 000 I Bil.
Akt. nr. J~ 3



Thomas Møller oplyste endvidere, at der i 1977 af den forrige ejer blev opført en tilbygning på
nordsiden af stuehuset De kirkelige myndigheder accepterede tilbygningen. Han har hørt, at der blev
lavet en "byttehandel" til gengæld for parkeringspladsen.

Det konstateredes, at der fra tilbygningen opført i 1977 er mindre end 2 m til kirkediget. Fra den
ansøgte udestue til diget er der ca 4,5 m.

Sten Løvgren udtalte, at bygningen opført i 1977 ikke ville have været anbefalet i dag.

Kongelig bygningsinspektør Per Svensson udtalte, at det ikke kan anbefales, at der sker en
udbygning så tæt på kirkegårdsdiget. Udestuen kunne i stedet opføres ved gavlen mod øst.

Thomas Møller oplyste, at der mod øst er for stor niveauforskel. I øvrigt vil det ikke passe til
husets indretning.

• Morten Aaman Sørensen, Nationalmuseet, udtalte, at han er på linie med den kongelige
bygningsinspektør.

Chr. Kanstrup udtalte, at menighedsrådet efter ændringen kan anbefale det ansøgte.

Bjarne Søndberg udtalte, at provstiudvalget også kan anbefale· det ansøgte. Udsynet mod
tilbygningen kan dækkes af en passende beplantning på kirkegården.

Sten Løvgren udtalte, at Stiftsøvrigheden er enig med den kongelige bygningsinspektør og
Nationalmuseets indstilling. Men på grund af de særlige omstændigheder ved sagens forløb vil
Stiftsøvrigheden ikke protestere mod, at nævnet giver tilladelse til det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

•
Under hensyn til opførelsen af tilbygningen i 1977, der ligger væsentligt tættere på kirkegårdsdiget
end den nu ansøgte tilbygning vil gøre, og under hensyn til, at glaspartierne i den nu ansøgte
tilbygning er reduceret væsentligt, findes det forsvarligt at tillade opførelse af den ansøgte tilbygning .
Der meddeles derfor dispensation til det ansøgte, idet bemærkes, at den nærmere beplantning bør ske
efter drøftelse mellem kirkegårdskonsulenten, Kaastrup menighedsråd og lodsejerne. Der bør dog
ikke ske beplantning uden for diget og direkte op ad dette.

-
Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbringes for Naturklagenævnet af blandt
andet den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger
for videresendeise af klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede.



I r

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagemsten. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke
udnyttes, medmindre den opretholdes afNaturk1agenævnet.

Sagen sluttet.

fødet ~æQ'et. ,

1ic114~'\Jq-. L a
ormand.

•
Udskriftel1s rigtighed bekræftes.
Fr~dningsnævnet for Viborg amt, den

1 8 AUG.1997

CAe.-Ud' kVi/
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