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Indhold

16.2.1959
6.9.1961

OFTK 24.2.1966 I

.FNK 18.12•1973 >9 x/• OF:-':'s stadf'rcstelse ~jf 5.1 J .1974• Sikre udsigt ~ra Thisted-Klitmøller vejen til V. Vandet
sø og klitplantagen syd ~or denne -(OF~K 6.9.G1).
Sikring af søon med omeive1ser p~ grund af naturvidon~ka-
beliee og landskabelige værdier (OFN's stedf. 5.11.7~).
Der henvises til OFNK a~ 6.9.1961 side 4 - j~r. side 5.
for området mellem vejen og søens nordbred, og ror den
øvrigc del ~il FNK af 18.12.73 side 9-10, jrr. side J7-32
(særbestemm lser vedrørende de enkelte ejendomme) jfr.
OFN's stadf'stelse af 5.11.74 (visse ændringer i omfang
og indhold).

: ca .843 ha.
.(inel. søareal:
490 ha)

,"Fredet: FNK
OFNKAreal

ca.

Formål

>Y Se

Ejer
02~3L{~oIO

• Staten og private.

Påtaleret . Fredningsnævnet, Natur~redningsrådet og Danmarks Natur-
frednings~orening.- Fredningsp1anunva]Gct for ViborG amt
(lwfI I"~m .If lR.l~.7' ("~ OFN's stndf. af' r,.-,r
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REG. HR.

UDSKRIFT
af

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

•
År 1961,den 6. sep:!;,ember,afsagde over fredningsnævnet på

grundlag af mundtlig og skriftlig votering følgende
k e n d e l s e

i sagen nr. 1326/59 vedrørende fredning af arealer mellem Vester
Vandet sø og landevejen Thisted-Klitmøller.

I den af fredningsnævnet for Thisted amtsrådskreds den 16.fe-
bruar 1959 afsagte kendelse hedder det:

"I skrivelse af 6. marts 1957 har Danmarks naturfredningsfore-
ning fremsat forslag om, at et areal beliggende på den sydli@8
side af landevejen Thisted-Klitmøller, mellem denne og Vester
Vandet sø, søges fredet med henblik på at sikre udsigten fra
nævnte landevej over søen til klitplantagen på søens sydlige
side.

Ifølge forslaget skal frednin@8n gå ud på forbud mod yderli-
gere bebyggelse, udsigtsforstyrrende beplantning, opstilling af
boder, master eller lignende skæmmende indretninger samt ændring
af terrænformerne.

De af forslaget omfattede arealer er følgende:
mtr. nr. i Vester Vandet: ejer:
212.,3E, Jens Jørgen Bach
llb Vester og øster

Vandet sognekald

.'

ee

l4~
14m, l6~, 6Q, 2612.,141, lIg, 9~ )
12~, 24f, 13Q ~

Aage Bak
Stat skas1llen

'-e

t. _



2.

e mtr. nr • i Vester Vandet: ejer:
38~, 35Ib 36.§: Ragnhild Kristine Salmansen

og Aase Thingstrup Jørgen-
sen

37~ Anders Chr. Vilsbøll

38a Oluf Christiansen

36~, 352, Peder Konge Mortensen

•
De nævnte mtr. nr. er beliggende på strækningen fra 10,7 km-

stenen til 13,3 km-stenen.
Til behandling af det fremsatte forslag har fredningsnævnet

afholdt besigtigelses- og lodsejermøder den 5. dec. 1958 og den
16. jan. 1959 •

Samtlige lodsejere har været mødt eller repræsenteret under
sagen. Under sagen har endvidere de i henhold til tinglyst pante-
ret i de ommeldte mtr. nr. berettigede været indvarslet, men
ingen af disse har givet møde eller påstået sig tillagt andel i
en eventuel erstatning.

I mødet den 5. dec. 1958 deltog endvidere repræsentanter for
Jydsk Telefon a/s, Thisted amtsråd, Thisted amtsvejvæsen samt
Danmarks naturfredningsforening, afd. for Thisted amt.

Under dette møde erklærede repræsentanten for Jydsk Telefon
a/s, at dette selskab, under forudsætning af at fredningen gennem-
føres, vil gå ind på, at stangrækken langs den pågældende stræk-
ning af landevejen ikke udvides, og at fremtidige sidestik etab-
leres ved nedgravning af kabler. Selskabet forbeholder sig dog
at udnytte den bestående profil ved trækning af tråd. Det er
selskabets hensigt med tiden at lægge kabel på hele strækningen
Thisted-Klitmøller, hvorefter den bestående stangrække vil blive
fjernet. Der foreligger projekt herover, men om tidspunktet for
dets udførelse kan intet oplyses.

Forskellige lodsejere rejste under dette møde spørgsmålet
om, hvorvidt det påtænktes. at forlægg3 landevejen mod nord,
idet den foreslåede fredning, såfremt dette var tilfældet, ville
være forrrålslos, da der i så fald ikke ville være udsigt fra
landevejen til søen.

Foranlediget heraf redegjorde amtsvejinspektør Niels K.A.
Sørensen, Thisted, for dette spørgsmål og oplyste, at der ikke
foreligger noget projekt om en forlægning af landevejen. Der kan
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3.

•

muligt blive tale om en udretning og udvidelse af den bestående
vej, navnlig om at svinget ved Vester Vandet skole rettes ud og
vejen føres nærmere ind mod kirkegården, hvilken foranstaltning
vil være uden indflydelse på udsigten over søen.

Thisted amtsvejvæsen har i skrivelse af 2/2 1959 overfor
fredningsnævnet oplyst, at det af Thisted amtsråd i henhold til
lov r~. 95 af 29/3 1957 § 35, stk. l nedsatte udvalg i et møde
den 7. november 1958 har indstillet, at hele den strækning af
landevejen Thisted-Klitmøller, der forløber langs de af frednings-
forslaget omfattede arealer, indstilles til behandling med fast-
sættelse af varige adgangsbegrænsninger for øje. Såfremt indstil-
lingen tages til følge vil disse begrænsninger efter amtsvejvæse-
nets opfattelse komme til at gå ud på, at ingen kørende, gående
eller anden færdsel må finde sted mellem vejen og de tilstødende
arealer udover den allerede faktisk stedfindende.

Den for statskassen som arealejer mødende repræsentant,
overklitfoged A. Rasmussen, Søholt, har erklæret sig enig i for-
slagets gennemførelse uden erstatning til statskassen, under
forudsætning af at arealerne tillades benyttet som ager og skov
som hidtil.

Vester og øster Vandet sognekald v/menighedsrådets formand
pastor J. P. Christensen, Vester Vandet,har erklæret sig enig i
fredningens gennemførelse og ikke påstået erstatning under forud-
sætning af at fredningen ikke er til hinder for en påtænkt læ-
plantning på den vestlige del af mtr. nr. ll~.

Gårdejer Jens Jørgen Bach, Vester Vandet, har erklæret sig
enig i fredningens gennemførelse under forudsætning af, at area-
lerne tillades benyttet som ager og skov i samme omfang som
hidtil og under forudsætning af at landevejen Thisted-Klitmøller
ikke forlægges mod nord.

De øvrige lodsejere har protesteret mod forslagets gennem-
førelse og af disse bemærkninger fremhæves:

gårdejer Aage Bak, Vester Vandet, har særligt anført, at
hans landbrugsbygninger er uheldigt placeret på hans areal, og
han er interesseret i at have ret til, såfremt de ved brand
eller på anden måde skulle blive ødelagt, da at kunne placere
dem andetsteds på arealet, hvilket en fredning som den foreslåe-
de vil forhindre.

Fru R. Salmansen og frk. Aase Thingstrup Jørgensen, Vester
Vandet,har fremholdt, at der på det dem tilhørende mtr.nr. 38~

e-
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"

Vester Vandet findes en grusgrav, der er udlejet til Vester
Vandet kommune. Indtægten af grusgraven er af væsentlig betyd-
ning for deres ejendoms økonomi.

Fredningsnævnet er enigt om, at den i forslaget omhandlede
udsigt er af en sådan skønhed og har en sådan betydning for
almenheden, at den i medfør af naturfredningslovens § l stk. l
bor fredes. Nævnet finder dog, at de Peder Konge Mortensen til-
hørende mtr. nr. 36~ og 35Q og det Oluf Christiansen tilhørende
mtr. nr. 38§ på grund af deres beliggenhed er uden betydning
for den udsigt, der søges sikret ved fredningen, hvorfor disse
arealer ikke medtages under den nedenfor bestemte fredning.

Idet bemærkes, at det for opnåelsen af det med fredningen
tilsigtede formål er af afgørende betydning, at landevejen
Thisted-Klitmøller ikke forlægges mod nord, bestemmer nævnet, at
nævnte landevej på den foran anførte strækning ikke må forlægges
mod nord, hvorimod det tillades, at vejen rettes ud og eventuelt
udvides mod syd.

løvrigt fastsættes følgende fredningsservitut:
På mtr. nr. 2~, 3b, ll~, 14§, 14m, 16§, 6~, 26~, 14f, llh,

9~, 12~, 24f, 13Q, 38~, 35§, 36~ og 37~ Vester Vandet by og
sogn forbydes yderligere midlertidig eller vedvarende bebyggelse,
udsigtsforstyrrende beplantning, opstilling af boder, skure,
master, beboelsesvogne eller lignende skæmmende indretninger
samt ændring af terrænformerne ved afgravning, planering eller
på anden måde.

Det tillades ejerne af mtr. nr. 35~, 38~ og 36Q Vester Van-
det by og sogn i samme omfang som hidtil at udnytte den på
denne ejendom åbnede og under udnyttelse værende grusgrav, hvor-
ved bemærkes, at nævnet har fundet, at grusgraven efter sin
størrelse og beliggenhed samt de foreliggende muligheder for
dens udvidelse ikke kan forventes at virke skæmmende eller
hindrende for udsigten.

Påtaleberettigede er fredningsnævnet for Thisted amtsråds-
kreds, naturfredningsrådet og Danmarks naturfredningsforening
hver for sig.

Foranstående servitut vil være at tinglyse på de omhandlede
ejendomme med prioritet forud for al pantegæld.

Idet bemærkes, at den fastsatte fredning ikke gør nogen
indskrænkning i ejernes brug af de omhandlede arealer som land-
brug, i samme omfang som hietiI, og idet det må antages, at

,
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5.
ejerne kun i meget begrænset omgang - om overhovedet - kan
forvente at kunne udnytte arealerne til bebyggelse på grund af
disses beliggenhed langs landevejen, har nævnet fastsat de neden-
nævnte erstatninger til arealejerne:
gårdejer Aage Bak, Vester Vandet 1.500 kr.
fru R. Salmansen og frk. Aase Thingstrup
JørgenDen, Vester Vandet 500 kr.

250 kr,
2/3 del

•

gårdejer Anders Vilsbøll, Vester Vandet
Erstatningerne vil være at udrede af statskassen med

og Thisted amtsråd med 1/3 del."
Konklusionen er sålydende:
"De foran nævnte arealer fredes som anført."
Kendelsen er indanket far overfredningsnævnet af gårdejer

Jens Jørgen Bach, gårdejer Aage Bak, gårdejer Anders Vilsbøll
samt fru Ragnhild Kristine Salmansen og frøken Aase Thingstrup
Jørgensen.

Overfredningsnævnet har den 10. juli 1959 besigtiget de
pågældende arealer og forhandlet med de ankende og andre i
sagen interesserede.

Under sagens behandling ved ovcrfrcdningsnævnet har Thisted
amts vej- og vandinspektorat protesteret imod fredningskendel-
sens forbud mod forlægning af landevejen Thisted-Klitmøller
mod nord. Vej inspektoratet har dog samtidig erklæret, at ~ts-
vejvæsenet, såfremt der skulle blive tale om en vejforlægning,
som helt eller delvis går mod formålet med fredningen, vil
sætte sig i forbindelse med overfredningsnævnet med henblik
på spørgsmålet om en ændring af fredningsområdets grænser.

Overfredningsnævnet har herefter vedtaget, at det i kendel-
sen indeholdte forbud imod, at landevejen Thisted-Klitmøller
forlægges mod nord, ophæves.

I overensstemmelse med et af gårdejer Aage Bak for overfred-
ningsnævnet fremsat krav gives der denne tilladelse til, hvis
hans bygninger skulle gå til grunde, at genopføre dem andet
steds på ejendommen, dog efter forudgående forhandling med
fredningsnævnet om byggestedet, som skal godkendes af nævnet.

Under forhandlinger med de klagende opnåedes der enighed
med gårdejer Anders Vilsbøll om en erstatning på 250 kr. som
tilkendt ham ved fredningsnævnets kendelse.

Da man ikke opnåede nogen mindelig overenskomst vedrørende

ee



6.
erstatningsspørgsmålet for så vidt angår Jens Jørgen Bach. Aa§3
Bak, Ragnhild Kristine Salmansen og Aase Thingstrup Jørgensen har
man i medfør af naturfredningslovens § 20 forelagt spørgsmålet
for taksationskommissionen på grundlag af kendelsens bestemmelser,
således som de er ændret ved overfredningsnævnets fornævnte ved-
tagelse.

Ved en den 21. juni 1960 afholdt taksationsforretning har
kommissionen fastsat erstatningerne således:

•
Jens Jørgen Bach II •••• 1.000 krfo
Aage Bak................................................ 4.500 "
Ragnhild Kristine Salmansen og Aase Thingstrup Jørgensen 2.000 "

Da overfredningsnævnet i øvrigt kan tiltræde det i kendelsen
anførte, vil den være at stadfæste med de af det foranstående
følgende ændringer. Et kort nr~ Th. 105 visende grænserne for
det fredede område er vedhæftet nærværende kendelse.

Thi bestemmes:
Den af fredningsnævnet for Thisted amtsrådskrods don 16. fe-

bruar 1959 afsagte kendelse vedrørende fredning af arealer mellem
Vester Vandet sø og landevejen ~histed-Klitmøller stadfæstes med
de af det foranstående følgende ændringer •

I erstatning tillægges der
.,,

gårdejer Jens Jørgen Bach ••......•...•............•..... 1.000 kr.
gårde jer Aage Bak....................................... 4.500 "
Fru Ragnhild Kristine Salmansen og frk. Aase Thingstrup
Jørgensen. .••.•••••..••••.••••.•••••••••••••••••••...•••• 2.000 "
gårdejer Anders Vilsbøll................................ 250"
alt med renter 5% p..a. fra den 16. februar 1959 at regne, til
betaling sk er.

Erstatningsudgiften med renter udredes med 2/3 af statskassen
og 1/3 af Thisted amtsfond.

Udskriftens rigtighed.
bekræftes.
<}/ 1/; ,_'~ r
I. ((j~),/u.,t \" i.

P.Bxgandt
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formular

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. i tingbogen,

art. nr., ejerlav, sogn.

Stempel: I<tUf NK.e .K 7'~ 7 Akt ~Ud~~:~a'jir0s,
Købers } 72

bopæl:
Kreditors

Stempel-og gebyrfri
i.h.t.lov 140 af 7/5
1937 § 33. Anmelder:Gade og hus nr.:

Fred~i~gsnævnet for
Thisted amtsrådskreds.

Udskrift af forhandlingsprotokollen to,!' ;fredningsnævnet
for Thisted amtsrådskreds:

År 1959,den 16 'februar kl.15 afholdt fredningsnævnet forThisted amtsrådskreds møde på Vester Vandet skole.
Tilstede var formanden dommer Aage Bech.Vestervig,detamtsvalgte medlem.amtsrådsmediem,gårdejer H.Ovesen Nygaard,

Kallerup og det sognevalgte medlem, gårdejer Niels Brogaard,
Engholm~ Vester Vandet.Der foretoges:
sag nr. 3/1957 fredning af arealer vedVester Vandet sø.

sålydendeI sagen afsagdes
kendelse:

I skrivelse af 6'marts 1957 har Danmarks naturfrednings-forening fremsat forslag om at et areal beliggende på den sydli-
ge side af landevejen Thisted-Klitmøller.mellem denne og VesterVandet sø,søges fredet med henblik på at sikre udsigten fra
nævnte landevej .ver søen til klitplantagen på søens sydlige
side. Ifølge forslaget skal fredningen gå ud på forbud mod
yderligere bebyggelse,udsigtsforstyrrende beplantning.opstill1ng
af Qoder,~aeter eller lignende skæmmende indretninger samt
ændring af terrænformerne.

De af forslaget omfattede arealer er følgende:
mtr,nr. i Vester Vandet:

2b,3b
lIb --

ejer:Jens Jørgen Bach
log østersognekåld

Ilak
laasen
ld Krist~nesen og !ase
trup Jørgen-

CITERET FULDT UD I OFN K.
AF 6/9 196114a-14m,16a, 6e,:

12g:,24!, l;~
38b,35a~36a- - -

37b-38a..
36b,35e- -

~_____ Chr.Vilsbøll
Oluf Christiansen
Peder Konge Morten~
sen.

De nævnte mtr.nr.er beliggende på strækningen fra 10,7km-stenen til 13,3 km-stenen.
Til behandling af det fremsatte forslag har frednings~

nævnet afholdt besigtigelaes-og lodsejermøder den 5'dec.1958 .

D Jensen & KJeldskov A/S, Knb,nh3Vn.
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,1Y/J -/O;{,b
UDSKRIFT

a f

OVERFREDNINGSNÆVNETS KENDELSESPROTOKOL.

År 1966, den 24.februar, afsagde Overfredningsnævnet
følgende

t i l l æ g s k e n d e l s e
i sagen nr. 1326/59 vedrørende fredning af arealer mellem Vester
Vandet sø og landevejen Thisted-Klitmøller.

Ved den af Overfredningsnævnet den 6.september 1961
afsagte kendelse forbydes på de pågældende arealer yderligere
midlertidig eller vedvarende bebyggelse, udsigtsforstyrrende
beplantning, opstilling af boder, skure, master, beboelsesvogne
eller lignende skæmmende indretninger samt ændring af terrænfor-
roerne ved afgravning eller på anden måde.

I skrivelse af l.oktober 1965 har Post-og telegrafvæsenet,
__Den tekniske Tjeneste, ansøgt fredningsnævnet for Thisted amtsråds-
kreds om tilladelse til opstilling ved Klitmøller af 2 kabelbåker -
2 m i diameter - på telefonmaster af en højde på ca. 8 m. Endvidere
er ansøgt om tilladelse til opstilling af 2 kabelbåker - l m i
diameter - på telefonmaster af en højde på 3 - 4 m i skellet mel-
lem matro nr. 14§ og llQ Vester Vandet by og sogn, der er pålagt
de ved ovennævnte kendelse angivne fredningsbestemmelser.

Under sagens behandling for fredningsnævnet er det kon-
stateret, at båkerne ved Vandet sø vil blive placeret i række' med
en eksisterende lavspændingsledning samt med eksisterende skelbe-
plantning, og at den sydligste mast vil blive placeret tæt ved
søbredden.
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Den angivne placering vil efter fredningsnævnet s opfat-
telse ikke virke skæmmende for udsigten fra landevejen Klitmøller-
Thisted.

Fredningsnævnet har under forudsætning,af at landsiden
af båkepladerne vil blive malet med en grågrøn camouflagemaling
samt på vilkår, at opstilling fandt sted i overensstemmelse med
det anførte, kunnet anbefale den ansøgte opstilling ved Vandet sø
uanset det i Overfredningsnævnets kendelse af 6.september 1961
anførte.

Fredningsnævnet har endvidere kunnet godkende opstillingen
ved Klitmøller, men henstillet, at også båkepladerne ved Klitmøller
mod land males med grågrøn camouflagemaling.

Da Overfredningsnævnet kan tiltræde det af fredningsnævnet
anførte, vilOverfredningsnævnets kendelse være at ændre i over-
ensstemmelse hermed.

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

Den af Overfredningsnævnet den 6.september 1961 afsagte
kendelse skal ikke være til hinder for opsættelse af 2 kabelbåker
i skellet mellem matr. nr. 14~, ll~, Vester Vandet by og sogn,

~) i overensstemmelse med det foranstående.

.'
Udskriftens rigtighed bekræftes.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskted~.
;'

Den 6. maj 1976 holdt fredningsnævnetfor Viborg amtsri nordlige fredningskredsmøde på nedennævnteejendom.

Mødt var formanden, dommer Ib Lind Larsen, Nykøbing Mors, og med-
lemmerne, amtsrådsmedlemJohan Mikkelsen,Hurup,og gårdejer Alfred
Andersen, Tved.

'..
Der foretoges:

Sag nr. F 94-/1976 Andragende fra statsskovbruget,
Thy distrikt,om dispensation
fra fredningen af Vester Van- -
det sø med omgivelser til e-
tablering af en pontonbadebro
i søen ud for Aarbjerg næs.4'

ia'',.1 Der fremlagdes:
l. skrivelse af 21. april 1976 fra statsskovbruget,Thy distrikt,
2. rids,
3. do. og
4. brochure.

For fredningsplanudvalget for Viborg amt mødte forst-
kandidat Ebbe Vang-Pedersen.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomit' m0d-ta te fhv. amtslæge Leif Folke.
For statsskovbruget, Thy distrikt, mødte overklitfoged

P. Skarregaard og plantør J. From.



•

2.
Overklitfoged Skarregaard oplyste, at badebroen ønskes

opført i trykimprægneret træ i en længde af 15 - 20 m. Broen place-
res på en ponton ca. 25 cm. over vandoverfladen og ønskes anbragt
i søen neden for trappen på parkeringspladsen ved Aarbjerg næs.

Fredningsnævnet meddelte dispensation fra fredningen
af Vester Vandet sø med omgivelser til etablering af badebroen på
det nævnte sted.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Lind Larsen.

. ..j ~~-'.L~-r~1.;: tl f; -~ ~~
\ • '4/ -...... ";'" \ -.....

,~.o,-.~.·. 18. maj 1976.

/~. ( .b
'Lfnd:Carsen~~ '
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Den 30. "'lur;ust1979 ,
holdt fredningsnævnet fot Viborg amts

nordlige fredningskreds møde på nedennævnte ejendom.

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

lemmerne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup, Op; supp1e,qnten
for det kommunevnJgte medlem, gArde~er hlfred hndersen, Tved.

Der foretages:

Sag nr. F 1/+2/1979 Andrg~ende fra H. Thulstrup,
KirkedRl 4-, V. Vcmdet, om di-
spensRtion frq overfrednings-
nævnets kendelse qf 6. septern-
be~ 19h1 i sn~ nr. 1326/59 ved-
rø~ende frednin~ "'lf,qrealer mel-
lem Vester Vgndet sø o~ lande-
ve~en T~isted-Klitmøller til op-
sti11in~ gf en 18 ID høj mølle
pn e~8ndommen m1tr. nr. 14- 11

V. Vnndet By, V. V~ndet.
Der frem18F,des:

l. udskrift nf beslutninpsprotokoJJen for Thisted hyrAds ejendoms-
udvalg fra mødet den '7. nUfTust 1979,

2. rids.
li'orViborp; nmtskomJ11uY18, teknjslc forv~ltninr-:, fredninr,s-

kontoret, mødte 18ndinspektør K~re Jør~ensen.
li'orl)rmm'\r1{sNntnr'fredr:li:::r;sforeninrrs lok:11komi te mødte

fhv. RmtsJ.æ~8 ~eif Folke.,e For Thj ntC'C]K"ommunr) J"T10dteirlf~eY)i0rO. B. Olenen.
!\ndrn~er~n, filbri\.r:->nl;fT. 'l'hlJlstrlJl1, v""r t;il stenf').
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I oVt)I'frGdll.int"~m(Pvr'cts l.;enr1(-)1.r,(; :li' E:,. september 1961
vedrørende frcd::-)jnr; :lf 'u'():-;lnr rr,F:ll(~m VO::-;!:;tJI' ihndcl; sø op:, l.gndevejen

'L1hjsted-K1itmøller, W1i"': nr. J ;)~)C/~-)9, der 01. 'l. vedrører ,8ndrR.r;erens
ejendom, m.-,Lr. nr. ll~ t1 V. V"ndet Ry, V. ihndet, hedder det:

II Iøvrirt f;~st~æGLe;, fø1r:ende frednirwsservitut:

Pn mntr. nr. ? ~, '! ~, 11 ,2., ]-'-1- ,2, JA !:Q.,lfi Q., fi e,26 12.,
14 [, ]1 ~, 9 k, 12 ~, 24 f, 1~ 2, J~ ~, ~~ 2, 7yG 2 og 37 b Vester
VRndet by o~ sorn forbydes ydcrlir-ere midlcrtidi~ eller vectv3rende

\

bebYf."f':"else, ud sip:tsforstyrrende hel)l!=mtn:i ng, opr;ti llinr .qf hod er,
skure, m':ister, beboeh~esvogne eller lj r-nencle sl<::-emmendeindretninger
S~Jmt ændring ,gf terrænformE:~rne ved '1fgravninp:, pl'1nering eller på
'~nden måde. II

I udskrift '1f beslutnine-sprotokol for Thisted hyri3.ds
ejendomsudv'11g vedrørende møde den 7. ~lUf!U3t ] 979 udt81es:

II Ejendommen er be li P'E','endei 18nd 7,one, som ikke pn.reer-
nes inddrqget som bYf~eomr~de.

Efter by- og 11nd~onelovens 0 l er det lovens formAl
bl.a. nt medvirke til 'J.t bebyr:r:elsen ikke sker i strid med hensynet
til befolkninp:ens re~re'1tive interesser 0F bevqrelsen .gf lqndskRbe-

lige værdier.
Under henvisning til At opstjllin~ sf en 18 m høj vindmøl-

le umiddelbart pfi søbredden l~lqrt synes qt være i modstrid med oven-
nævnte formlJlsp9r.'lp:T'1f indstilles, '1t der ikke overfor Viborg: 8mts-
r~d 3nbefnles tilladelse efter hy- o~ 18nd~onelovens G g.
Beslutningen:
Indstj llin f,en t j l tr,Jdt. II

Freoninf-sn~vnet un t 'l] nY':

OpstilJinf nf on ]~ ~ høj vindmølln nA ejendommen findes
8t være i strid med drm pil r?1 r1 ,r-, 11,1 p froc:1nin~s formf11.. I\ns 0PTlin1Ten ksn

derfor ikke hp,hrmd]es r;fter rer]r;rnp, j n'l!;n-rfrerlninp:Glovens Ri J)4.

Det til L~,i~~;-;, "'t r>pøT'c'"rntll e'~ om ops(; i llj nr :;f vinnmøller
kom rejses som et forf:l'I:" tj] 'Y'nclT'irw "'1 frr;dninr'sl{p,nrle]seTl, jfr.
n.qturfrednjnp-Rlovens ", ",;/1 '1. Ft c-;,o'd'l'lt f0rs]'-'p, k'lD kun frGm8~tteR 'lf

"rnt '; r"" r] ,

rDr<I'!{S H8turfrp,rlninf~')fnT'e:J:ir:rr, 0r:' 1'n"'-"-:}:'["[:I- '31;')J l)0Yl'l:dJes eftr~r rep"-

1erne om 'nch:3nc'lJ in['; 'd r[v('~ fT'(;rh:i Y',f":~""f"0r·.

i\fr'(H'nl '~r;n '~'''l {' ri ("i' ;",I::JT'f "c,.-lTll "lr"s] Ovens ~', S ,rI, i_ndhrinp-e8
fot' overfrn~niTir",c::n8::'l:'I"-'f-, ""0] i,,, 'dr: l,,>, -I ;)I~:- ;(o;)~~r\"""1Vn t<:, ':lf t)l. "'.



•
"I • 'I ~ 1~1i 'i

l
,',"'1' r,··, (lr,n ri:,,",' "fV0r(~1~·;en er '1181-

rl0rl et 11(1-'V8 I,.

Uds~riftens rigtighed bekræftes.
J:i'rednine;snævnetfor Viborg 'l~ts
nord1i~e frednine;skredG, den 12. september 1979

~t;:; <~ -1.... -;&---<... --"- -.

Lj nd Lg-rsen.
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 23. marts 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag or. VaF 4/95

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af eksisterende bolig
samt opførelse af ny bolig pA matr. nr. 3 b, V. Vandet by, V.
Vandet, omfattet af Exnerfredning og O.F.N.K. af 6. september
1961 vedrørende fredning af arealer ved V. Vandet sø.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 24. februar 1995 fra Thisted kommune, Teknisk
forvaltning, med bilag.

2. Skrivelse af 20. marts 1995 fra Danmarks Naturfredningsfor-
ening.

Formanden bemærkede, at opførelsen af boligen sker uden for det
Exnerfredede område, ·hvorfor dispensation herfor er ufornøden.
Derimod ønskes boligen opført på et areal, der er omfattet af
Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1961.

$agen har
Koch-Jensen,
Snedsted.

været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Poul

Aage
Boyer,

_ii



" Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold
til' naturfredningslovens § 50, stk. 1, til opførelse af den nye
bolig som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

f'l" "'r) --"'5t. .,)..,~d\e Jr.ol'tJ
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

Den 17. maj 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde i
Flade på Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og det amts-
rådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk.

Der foretages:

Sag nr. VaF 15/95 jf. VaF 4/95

Ansøgning om tilladelse til nedrivning af
samt opførelse af ny bolig på matr. nr.e 2 b,
det by, V. Vandet, omfattet af O.F.N.K. af 6.
rørende fredning af arealer ved V. Vandet sø.

eksisterende bolig
3 a og 3 b, V. Van-
september 1961 ved-

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 10. maj 1995 fra Henning Thulstrup, V. Vandet,
med bilag.

Sagen har efterfølgende telefonisk været drøftet med det kommu-
nalvalgte medlem Poul Bajer, Snedsted.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til opførelse af den ny
bolig som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-
ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

\'2.\\ 1\3- 00 \'2-
C69
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Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslavens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
~ klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-

retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.



Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

28 APR. 1999

Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 23. april 1999 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, amtsrådsvalgte medlem
Harry Hjaltelin, Thisted, og det kommunalvalgte medlem Bjarne Holm, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 6/99

Ansøgning om tilladelse til opførelse af carport på matr. nr. 3 b, m.fl. V. Vandet by, V.
Vandet .• Der fremlagdes:

l. Skrivelse af2. februar 1999 fra Viborg amt, Teknik og miljø, med bilag.
2. Skrivelse af2. marts 1999 fra Danmarks Naturfredningsforening.

Ejeren af ejendommen Brian Thulstrup og dennes fader Henning Thulstrup var mødt.

Der foretoges besigtigelse, idet muligheden af alternative placeringer drøftedes.

Fredningsnævnet meddelte herefter dispensation fra Vandet sø fredningen til opførelse af den an-
søgte carport i overensstemmelse med det fremlagte projekt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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.

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

Sagen sluttet.go,
Udsl<riftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt. ~,.,...

2 3 APR. 1999
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SCANNE1~

• Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 30. Januar 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på P-areal ved Vandet sø.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalrådsvalgte medlem Ole Andersen, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 45/2003

Ansøgning om permanent dispensation tilordning for vindsurfing omfattende P-areal og
toiletkabine på matr. nr. 8a og 57a V. Vandet by, V. Vandet, omfattet af fredningen af V.
Vandet sø med omgivelser.

Der fremlagdes:

1. Brev af23. december 2003 fra Viborg amt, Miljø og Teknik, med bilag.

For Viborg amt mødte Ebbe Vang-Pedersen og skovfoged Ole Hytte!.
For Thisted kommune mødte stadsgartner Jacques Gustin og Øjvind Sørensen.
For Danmarks Naturfredningsforening mødte Søren Telling.

Der foretoges besigtigelse og repræsentanterne for amt og kommune redegjorde for, at det eksiste-
rende toilets placering ret langt fra P-pladsen betyder, at sivbevoksningen i søens østende anvendes
som toilet, hvorfor det er ønskværdigt at :fa. flyttet toilettet ned på P-pladsen.

Fredningsnævnet fandt en placering vest for Vandetvej uheldig. Efter en drøftelse udsattes sagen for
at andragerne kan undersøge muligheden for at leje et mindre areal øst for Vandetvej til placering
af to ilettet.

Sagen udsat herpå.
Mødet hævet.M~
find.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

•
,." l l'2.ll/ [3 -00 \ ~
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

MOdtage! I
Skov- og NaturMyrl'l~el

Den 4 marts 2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 45/2003- fortsat

Ansøgning om permanent dispensation til ordning for vindsurfing omfattende P-areal og
toiletkabine på matr. nr. 8a og 57a V. Vandet by, V. Vandet, omfattet af fredningen af V.
Vandet sø med omgivelser.

Der fremlagdes:

2. Brev af 18.2.2004 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalrådsvalgte medlem Ole Andersen, Thisted, meddelte Fredningsnævnet tilladelse tilordning
for vindsurfing med piacering af toiietbygning øst for Vandetvej ifølge tegning og beskrivelse af
18.22004

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www nkn dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

q
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En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.r·' ,I
: .. ; .

J 1/~ Iji ;' \
kbud S.' Uma,
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Lt?>.

Den 26.5.2004 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde ved Vorupør Kirkegård.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og medlemmerne, det amtsrådsvalgte med-
lem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kommunalbestyrelsesvalgte medlem Ole Andersen, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/2004

Ansøgning om tilladelse til opførelse af stuehus og maskinhus på matr. nr. 36 a V. Vandet by,
V. Vandet, omfattet afV. Vandet sø-fredningen.

Der fremlagdes:

1. Brev af 15. april 2004 fra Thisted kommune, Teknisk Forvaltning, med bilag.

Efter en drøftelse af sagen besluttede fredningsnævnet at meddele tilladelse til opførelse af stuehus
og maskinhus som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,
Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse afklagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

Skov- og Naturstyrelsen
J.nr. SN 20010 121Vl3-oo IS
Akt. nr, \ ( ~ Bi/,

http://www.nkn.dk.


En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klage fristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

Sagen sluttet.

00
fmd.

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

21 MAJ 2004



Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt

Den 25.10.04 holdt Fredningsnævnet for Viborg amt møde på dommerkontoret i Thisted.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 47/2004

Ansøgning om tilladelse til plantning af læhegn på matr. nr. 36 a V. Vandet by, V. Vandet,
omfattet af fredningen ved V. Vandet sø.

Der fremlagdes:

l. Brev af 16.9.2004 fra Hedeselskabet, med bilag.

Efter en telefonisk drøftelse med det amtsrådsvalgte medlem Anton Kirk Toft, Redsted, og det kom-
munalbestyrelsesvalgte medlem Ole Andersen, Hundborg, meddelte fredningsnævnet tilladelse til
plantning af læhegn som ansøgt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

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

Klage indgives skriftligt, med angivelse af vores sagsnummer, til Fredningsnævnet for Viborg amt,e Skovgade 30, 7700 Thisted, der sørger for videresendeIse af klagen til Naturklagenævnet.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på
500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem en opkrævning på gebyret, når nævnet har
modtaget klagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets
hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

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

e
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·'" En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, må tilladelsen ikke ud-
nyttes, medmindre den opretholdes afNaturklagenævnet.

ud S. Lun ,
find.

Udskriftens IlglighE:d bekrættes.
Fredningsnævnet for Viborg amt, den

•







Fredningsnævnet for Nordjylland

Nordlige del, Badehusvej 17,

9000 Aalborg

Telefon 99 68 84 61 / 99 68 85 68

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

                                                                       Aalborg den 16. marts 2015

Thisted Kommune

FS 50/2014:

Ansøgning om lovliggørelse af pavilloner, drivhuse, legehus, swimming-

pool med overdækning på matr.nr. 2b Vester Vandet by, Vester Van-

det, som er omfattet Overfredningsnævnets kendelse af 6. september

1961 om fredning af Vester Vandet Sø med omgivelser samt frednings-

deklaration af 28. april 1954 til sikring af Vester Vandet Kirkes frie be-

liggenhed

_____________________________________________________________

Thisted Kommune har på vegne Brian Thulstrup, som er ejer af ejendom-

men, til fredningsnævnet fremsendt en anmodning om lovliggørelse af pavil-

loner, drivhuse og swimmingpool med overdækning  m.v. på ovennævnte

ejendom, beliggende Kirkedal 2, 7700 Thisted.

Fredningsnævnet afholdt den 18. november 2014 besigtigelse i sagen. Kopi

af forhandlingsprotokollen vedlægges.

Som opfølgning på mødet har fredningsnævnet nu modtaget et forslag til

placering af en bøgehæk, og flytning af en pavillon placeret indenfor kirke-

fredningen. Sagen er vedlagt et luftfoto, som viser hvorledes pavillonens

placering ændres til vest for de eksisterende drivhuse, ligesom der på luftfo-

toet er en angivelse af den påtænkte bøgehæk.

Fredningsnævnet skal herved på baggrund af den skete besigtigelse og det

nu modtagne materiale meddele en delvis lovliggørelse af de i forhandlings-

protokollen nævnte elementer. Fredningsnævnet meddeler således tilladelse

til, at et vægdrivhus på 15,3 m², 2 drivhuse på hver 10 m², et drivhus på 12,1

m² og en pavillon på 9,9 m² forbliver stående på ejendommen med den eksi-

sterende placering. Den østligst placerede pavillon på 9,9 m² flyttes mod

vest, således at den placeres vest for de eksisterende drivhuse. Den lovliggø-

rende dispensation meddeles på betingelse af, at der plantes en hæk som vist

på luftfoto fremsendt af Thisted Kommune.

Fredningsnævnet meddeler afslag på lovliggørelse af placering af et legehus

på 27 m², samt etablering af overdækning til swimmingpool på 27 m².

Fredningsnævnet har således fundet, at der for så vidt angår de to sidstnævn-

te elementer er tale om yderligere bebyggelse, og at denne bebyggelse i et

ikke ubetydeligt omfang berører udsigten fra Thisted- Klitmøllervejen ned

til Vester Vandet Sø og Klitplantagen syd for  denne.
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Ejeren skal derfor i samråd med Thisted Kommune og inden for en af Thi-

sted Kommune fastsat frist foretage en retablering for så vidt angår fjernelse

af legehus og overbygning til swimmingpool. Ejeren skal endvidere under

tilsyn fra kommunen indenfor fristen foretage plantning af en bøgehæk samt

flytte den nævnte pavillon fra øst mod vest.

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

beskyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører

sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og

Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og

www.virk.dk. Du logger på  www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du

plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale

et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en

begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og

Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan

imødekommes.

Såfremt klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, før sagen er

færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. naturbeskyt-

telseslovens § 88, stk. 1.

Denne afgørelse er fremsendt til
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 1. Tage Leegaard,

 2. Esben Oddershede,

 3. Naturstyrelsen, København, NST-4112-02512,

 4. Thisted Kommune, att. Ole Olesen,

 5. Danmarks Naturfredningsforening, København,

 6. Danmarks Naturfredningsdforening v/ Ib Nord Nielsen,

 7. Dansk Ornitologisk Forening, København,

 8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Karsten Hansen,

 9. Aalborg Stift, Stiftøvrigheden, Aalborg,

10. Thisted Provstiudvalg, att. Mariann Amby,

11. Brian Thulstrup.

12. Anette Buck

13. Niels Thormod





Fredningsnævnet for Nordjylland,

Nordlig del,

Telefon: 9968 8461 / 9968 8568,

Mail: nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk

Brian Thulstrup,

Kirkedal 2,

Vester Vandet,

7700 Thisted.

                                                                                  Aalborg, den 8. juli 2015

FS17/2015: forlængelse af frist for fjernelse af legehus samt tilladelse til

overdækning af svømmebassin.

Fredningsnævnet har modtaget dit brev af 11. april 2015, hvor du under hen-

visning til nævnets afgørelse i FS 50/2014 anmoder om en frist på 7 år til at

fjerne et legehus, samt tilladelse til at overdække et svømmebassin i hvert år

i perioden fra 1. maj til 1. oktober, hvorefter overdækningen fjernes.

Fredningsnævnet har sendt din anmodning til Thisted Kommune og Dan-

marks Naturfredningsforening i høring.

Thisted Kommune har i svar den 22. maj 2015 anført, at den henset til alder-

en på de børn, der er tilmeldt din adresse, ikke finder anledning til at forlæn-

ge fristen for legehuset, ligesom der i relation til swimmingpoolen er andre

muligheder for overdækning end den ansøgte, således at overdækningen ik-

ke når op over bassinkanten.

Danmarks Naturfredningsforening har ikke svaret fredningsnævnet.

Du har fremsendt yderligere bemærkninger den 28. maj 2015 som svar på

kommunens vurdering og anført, at legehuset nu anvendes af dine børn som

et sted, hvor de hygger sig med venner, og at det med tiden vil kunne anven-

des som redskabsskur. Overdækning af svømmebassinet med den nuværen-

de udformning har effekt som et drivhus og vil derfor være energibesparen-

de.

Under hensyn til de indhentede oplysninger, og da nævnet ikke finder, at sa-

gen er tilført nye væsentlige oplysninger, må  nævnet fastholde den trufne

afgørelse og der er derfor ikke anledning til at genoptage behandlingen af sa-

gen.

Denne afgørelse er truffet af formanden for fredningsnævnet alene.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.
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Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen

offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klageberettigede er jf naturbeskyttelseslovens § 86:

• adressaten for afgørelsen,

• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

• offentlige myndigheder,

• en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,

• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i

  afgørelsen,

• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er

   beskyttelse af natur og miljø, og

• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål

   varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne

   interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og

Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på

forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og

www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til fredningsnævnet. En

klage er indgivet, når den er tilgængelig for fredningsnævnet i

Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler

gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der

kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en

begrundet anmodning til fredningsnævnet, der videresender anmodningen til

Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-

ning kan imødekommes.

Såfremt en klage indgives, må en dispensation ikke udnyttes, for sagen er

færdigbehandlet og i givet fald stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

En dispensation må ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder,

såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder,jf. naturbeskyttel-

seslovens § 88, stk. 1.

                                                    Med venlig hilsen

                                                        Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til orientering til:

Tage Leegaard,

Esben Oddershede,

Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,

Thisted Kommune v/ Finn Skovbakke.
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del, Badehusvej 17, 9000 Aalborg, 

mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk – telefon 9968 8461 

Den 31. oktober 2016 

FN-NJN-33-2016: Swimmingpool ved Vester Vandet, Kirkedal 2. 

Fredningsnævnet har den 14. juni 2016 fra ejeren af matr.nr. 2b Vester Vandet by, Vester Vandet, 

beliggende Kirkedal 2, Vester Vandet, 7700 Thisted, Brian Thulstrup, modtaget ansøgning om 

tilladelse til/ lovliggørelse af at overdække en swimmingpool i sommerhalvåret. Thisted Kommune 

har senest den 6. juli 2016 indsendt bemærkninger hertil. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. Begrun-

delsen for afgørelsen er anført nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse. 

Sagens baggrund 

De relevante arealer på ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 

1961 om fredning af arealer ved Vandet sø, der har til formål at sikre udsigten fra Thisted-

Klitmøller-vejen til Vandet sø og klitplantagen syd for denne. Det fremgår af 

fredningsbestemmelserne blandt andet, at der er forbud mod yderligere bebyggelse, 

udsigtsforstyrrende beplantning, opstilling af boder, master eller lignende skæmmende indretning 

samt ændring i terrænformerne. 

Fredningsnævnet afholdt den 18. november 2014 besigtigelse på ejendommen, hvor der blev 

meddelt tilladelse til nogle drivhuse og pavilloner, medens der blev meddelt afslag på lovliggørelse 

af placering af et legehus på 27 m
2 

og etablering af overdækning til en swimmingpool på 27 m
2 

.

Ejeren har nu den 14. juni 2016 indsendt ansøgning om lovliggørelse af overdækning af swimming-

poolen i sommerhalvåret, idet han blandt andet har anført, at overdækningen ikke vil berøre 

udsigten fra Thisted- Klitmøllervejen ned til Vester Vandet Sø og klitplantagen syd for denne, idet 

en bøgehæk på ca. 2,5 m er etableret omkring poolen, samtidig med at en nyplantet hæk langs 

læbæltet nord og vest omkring grunden og selve læbæltet helt afskærmer pooloverdækningen i den 

ansøgte periode. Overdækningen til svømmebassinet ligger under niveau af læbæltet nord og vest 

omkring grunden og ca. 3 m under husets tagryg, idet grunden falder ned mod Vester Vandet sø.  

. 

Overdækningen består af 5 sektioner, hvor konstruktionen består af en aluminiumsramme med 

isatte polycarbonatplader. Hver sektion er formet som halvbue-moduler. Sektionerne kan rulles 

frem og tilbage på hjul og sektionerne kan skydes ind i hinanden. Når overdækningen står komplet 

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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måler den l x b x h, 10,65 x 5,76 x 2,0/2,26 m. Såfremt overdækningen ikke er påsat i badesæsonen, 

vil vandet ikke opnå en behagelig temperatur, og man vil derfor ikke få meget glæde af poolen. 

Det er netop overbygningen, der giver gratis varme til vandet, idet den virker som et drivhus. 

Ligeledes giver det en behagelig lufttemperatur når man benytter svømmebassinet, samtidig med 

det giver læ. 

Thisted Kommune har den 6. juli 2016 oplyst, at der ved poolen er plantet en ca. 2,5 m høj bøgehæk 

på nord- og østsiden af poolen, der med tiden vil dække indsynet til poolen.  

Overdækningen vurderes at være ca. 0,5m – 0,8 m højere end plankeværket mod syd, der er 

søsiden. Kommunen har vurderet, at overdækningen vil være synlig fra søsiden, men den vil i 

sammenhæng med ejendommens øvrige bygninger og anlæg ikke virke dominerende på oplevelsen 

af landskabet. 

Det oplyses yderligere, at poolen er beliggende ca. 230 m fra Natura 2000-område nr. 24 Hanstholm 

Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø, samt at overdækningen ikke har påvirkning på dette eller på de 

arter, der er på områdets udpegningsgrund-lag. Kommunen har ikke oplysninger om bilag IV-arter i 

området. 

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 19. oktober 2016. I 

besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 

udpegede medlem Per Therkildsen og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For 

Thisted kommune mødte Finn Skovbakke og Kasper Møller Justesen; for Danmarks 

Naturfredningsforening mødte Ib Nord Nielsen. Ejeren Brian Thulstrup var mødt. 

Ejeren oplyste supplerende, at overdækningen alene skal være opsat i perioden fra den 1. maj til den 

1. oktober hvert år.

Hverken Danmarks Naturfredningsforening eller Thisted Kommune havde bemærkninger til det nu 

ansøgte. 

Fredningsnævnets afgørelse 

Fredning af arealer ved Vester Vandet sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets 

dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.1, hvorefter fredningsnævnet kan 

meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 

dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 

ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 

forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, 

stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det 

naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de 

plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 

naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3. 
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På baggrund af de nu foreliggende oplysninger om den årlige periode med overdækning af 

swimmingpoolen, samt at poolen nu er omkranset af en bøgehæk, kunne fredningsnævnet meddele 

dispensation til det ansøgte. Fredningsnævnet har lagt vægt på, at der i perioden fra den 1. maj til 

den 1. oktober vil være løv på hækken og det pågældende læbælte mv, således at overdækningen i 

denne periode stort set ikke er synlig fra Thisted-Klitmøller-vejen.  

Klagevejledning 

Der kan klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger 

efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid 

fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Natur- og 

Miljøklagenævnets Klageportal, der findes via Borger.dk eller Virk.dk, jf. også vejledningen på 

Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Klagefristen udløber ved midnat på 

dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag.  

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 

 Adressaten for afgørelsen,

 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,

 offentlige myndigheder,

 en berørt nationalparkfond,

 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og

miljø, og

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 

indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i 

Klageportalen. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 

ligeledes findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.  

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 

hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 

overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og 

Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 

medgået til at behandle sagen i Natur- og Miljøklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke.  

Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 

forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 

forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller klager i øvrigt trækker sin klage 

tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 

ikke, hvis Natur- og Miljøklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 

gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 

afgørelsesudkast i partshøring. 

http://www.nmkn/
http://www.nmkn/
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En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 

er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 

bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Bjerre 

 

Denne afgørelse sendes til: 

1. Per Therkildsen, 

2. Esben Oddershede, 

3. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, 

4. Thisted Kommune, att. Kasper Møller Justesen, 

5. Danmarks Naturfredningsforening, København, 

6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen, 

7. Dansk Ornitologisk Forening, København, 

8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S Kristensen 

9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund, 

10. Brian Thulstrup 
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Den 10.  december 2017

Thisted Kommune

FN-NJN-47-2017: Kontorbygning på Kirkedal 2, 7700 Thisted

Fredningsnævnet har den 14. juli 2017 fra Brian Thulstrup modtaget ansøgning om tilladelse til at 
etablere et separat kontor/udstilling på matr.nr. 3b Vester Vandet by, Vester Vandet, beliggende 
Kirkedal 2, 7700 Thisted. 

Thisted Kommune har den 27. oktober 2017 fremsendt udtalelse i sagen.

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse og har besluttet, at der ikke kan 
meddeles dispensation. Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om 
fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund.

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 6. september 1961 om fredning af 
arealer ved Vandet sø med omgivelser, der har til formål at sikre udsigten fra Thisted-
Klitmøllervejen til Vester Vandet sø og klitplantagen syd for denne. Afgørelsen har bestemmelser 
om, at der ikke må foretages yderligere bebyggelse, udsigtsforstyrrende beplantning, opstilling af 
boder, master eller lignende skæmmende indretning samt ændring i terrænformerne.

Den ansøgte bygning er på ca. 70 m2 (bredde 7,53 m, længde 10,06 m og med en oplyst højde på ca. 
3 m). Bygningen, der opføres i nord-sydgående længderetning, vil blive beliggende hvor det 
tidligere legehus lå, men det anføres at ville blive ca. 75 cm. lavere end legehuset. 

Det fremgår af sagens oplysninger, at fredningsnævnet i en afgørelse af 16. marts 2015 meddelte 
afslag på lovliggørelse af placering af et legehus på 27 m2. Begrundelsen for afslaget på 
lovliggørelse var, at der var tale om yderligere bebyggelse, der i et ikke ubetydeligt omfang berørte 
udsigten fra Thisted-Klitmøllervejen ned til Vester Vandet Sø og Klitplantagen syd for denne. Det 
pågældende legehus, som nu er nedrevet, havde samme beliggenhed, hvor ejeren nu ønsker at 
opføre kontorbygningen. 

Thisted Kommune har vurderet, at den nye ansøgte bygning på grund af sin størrelse vil være 
væsentligt mere synlig fra Thisted-Klitmøllervejen end legehuset, som var betydeligt mindre og 
som blev fjernet efter fredningsnævnets afslag på dispensation. 

Thisted Kommune har yderligere oplyst, at ejendommen er beliggende 250 m fra Natura 2000- 
område samt at bygningen ønskes placeret i et bebygget område, hvor den nærmeste 
habitatnaturtype er et rigkær beliggende 1,5 km fra projektområdet. På baggrund af den store 

Denne afgørelse er behandlet i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet med sagsnr. 18/04880. 
Klik her for at se afgørelsen.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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afstand til nærmeste habitatnaturtype vurderes det, at bygningen ikke vil medføre nogen negativ 
påvirkning på eksisterende habitatnaturtyper. Projektområdet er omkranset af marker i et bebygget 
område, som ikke vurderes at være egnede levesteder for arter på udpegningsgrundlaget. 

Sagens behandling

Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 22. november 2017. I 
besigtigelsen deltog fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt 
udpegede medlem Tage Leegaard og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For 
Thisted Kommune mødte Klavs Bærent Iversen. For Danmarks Naturfredningsforening mødte Ib 
Nord Nielsen. Ejeren Brian Thulstrup var mødt.

Brian Thulstrup begrundede sin ansøgning om en kontorbygning med behovet for kontorfaciliteter 
og udstillingsmuligheder i relation til hans virksomhed med salg af hobbydrivhuse. 

Danmarks Naturfredningsforening tilkendegav, at foreningen ikke kan anbefale projektet, der er i 
strid med fredningen, samt det afslag, som fredningsnævnet tidligere gav i relation til lovliggørelse 
af legehuset.

Fredningsnævnets afgørelse.

Fredning af arealer ved Vester Vandet sø med omgivelser betyder at projektet kræver 
fredningsnævnets dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter 
fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke strider mod fredningens formål.

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk.2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det 
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig 
forstyrrelse af arter, som området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, 
stk. 3 kun meddele dispensation, hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det 
naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de 
plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i alle livsstadier. 

Fredningsnævnet lægger efter sagens oplysninger til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet må endvidere lægge til grund, at den ansøgte bygning vel er lavere end det 
tidligere legehus, men nævnet finder, at bygningen ved sin beliggenhed i et ikke ubetydeligt omfang 
vil hindre den frie udsigt fra landevejen til Vandet sø og klitplantagen syd for denne. Nævnet kan 
derfor ikke meddele en dispensation til det ansøgte.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 
uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog 
altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens 
udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende 
hverdag. 



3

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og

miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige,

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer 
(2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte 
sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med 
virkning for klager, der modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. 
Miljø- og Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan 
ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af 
overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og 
Fødevareklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 
afgørelse er forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er 
medgået til at behandle sagen i Miljø- og Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage 
tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog 
ikke, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale 
gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et 
afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen 
er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:
1. Tage Leegaard,
2. Esben Oddershede, 
3. Miljøstyrelsen, København, SVANA-511-00930,
4. Thisted Kommune , att. Jeppe Pilgaard,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk forening v/ Jan S. Kristensen,
9. Dansk Botanisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Brian Thulstrup
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Fredningsnævnet for Nordjylland, nordlig del,
Badehusvej 17, 9000 Aalborg,
telefon 9968 8461
mail:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk  

Thisted Kommune

Den 14. august 2018

FN-NJN-35-2018: lovliggørelse af beplantning.

Fredningsnævnet har den 2. maj 2018 fra Thisted Kommune modtaget videresendt klage over 
beplantninger på bl.a. ejendommen, matr.nr. 14a V.Vandet by, V.Vandet, beliggende  Kirkedalen 4, 
7700 Thisted, der ejes af Jan Thulstrup. Klagen er indsendt af Vester Vandet 
Naturbeskyttelsesforening. Endvidere er videresendt Jan Thulstrups anmodning om dispensation til 
bibeholdelse af beplantning, sendt til Thisted Kommune den 28. april 2018. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse af ejendommen besluttet at meddele dispensation. 
Begrundelsen for afgørelsen fremgår nedenfor i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 19. april 1977 og 6. september 1961 
om fredning af arealer ved Vandet sø med omgivelser, der har til formål at sikre udsigten fra 
Thisted-Klitmøller-vejen til V.Vandet sø og klitplantagen syd for denne. Det fremgår bl.a. af 
fredningsbestemmelserne, at der er forbud mod yderligere bebyggelse, udsigtsforstyrrende 
beplantning, opstilling af boder, master eller lignende skæmmende indretning samt ændring i 
terrænformerne.

Det fremgår af sagens oplysninger, at Fredningsnævnet den 12. marts 2008 ( FN 56/2007) foretog 
besigtigelse vedrørende ejendommen Kirkedal 2 (beplantning C) og Kirkedal 4 (beplantning A og 
beplantning B). De nævnte angivelser fremgår af et luftfoto med de indtegnede beplantninger.

Det er i referatet fra mødet i fredningsnævnet nævnt, at der vedrørende beplantningerne A og B ikke 
foreligger udsigtsforstyrrende beplantninger, mens der for så vidt angår Kirkedal 2 (beplantning C) 
var enighed om, at der beplantningen skulle nedskæres, således at højden-gennemsnitligt- svarer til 
bygningshøjden. Beskæringen skulle foretages i samråd med tilsynsmyndigheden.

Klageren henviser til en udtalelse fra Thisted Kommune af 27. marts 2014, hvorefter ejeren af 
ejendommen skal sikre, at gennemsnitshøjden af beplantningen ikke overstiger tagryggen set fra 
Lien.

mailto:nordjyllandnord@fredningsnaevn.dk
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Ovenfor ejendommen, Kirkedal 4, Thisted, set fra Lien.

Neden for oversigtkort over beplantningen omkring begge ejendomme.
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Ejeren har i brev af 28. april 2018 til Thisted Kommune bl.a. anført, at han søger om dispensation til at 
bevare plantningerne angivet som henholdsvis A og B. Ejeren har angivet, at den korte afstand til 
Vesterhavet og beboelse lige op til Vandet sø nødvendiggør læhegn. Han mener ikke, at det er korrekt, at 
beplantningerne udgør en væsentlig forringelse af udsigten. 

Miljøstyrelsen har i mail af 10. juli 2018 bemærket, at det ikke af fredningskendelsen fremgår, om der på 
fredningstidspunktet eksisterede beplantning, og har yderligere henvist til, at fredningsnævnets behandling 
den 12. marts 2008 viste, at det var en betingelse for bibeholdelse af beplantningen, at denne blev holdt 
nede i den angivne højde. 

Derudover er det oplyst, at ejendommen grænser op til Natura 2000-område nr. 24 samt at det vurderes, 
at det ansøgte ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets 
udpegningsgrundlag eller beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle-eller rasteområder for de 
dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Fredningsnævnets behandling af sagen
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Fredningsnævnet har behandlet sagen på et møde med besigtigelse den 25. juli 2018. I besigtigelsen deltog 
fredningsnævnet ved formanden, dommer Niels Bjerre, det ministerielt udpegede medlem Per Therkildsen 
og det kommunalt udpegede medlem Esben Oddershede. For Thisted Kommune mødte Maria Criado. For 
Danmarks Naturfredningsforening mødte Poul Hald Mortensen. Ejeren Jan Thulstrup var mødt sammen 
med Annette Borregaard og Henning Thulstrup.

Thisted Kommune bemærkede, at fredningsnævnets afgørelse fra 2008 fortsat er gældende for 
ejendommen, og at der bør træffes en afgørelse, der vil være praktisabel for kommunens fremtidige 
arbejde.

Danmarks Naturfredningsforening henholdt sig til Thisted Kommunes vurdering, og at det er vigtigt, at man 
fra den nye vej Thisted-Klitmøllervej hele tiden kan skimte/se søbredden.

Der blev foretaget en besigtigelse mod syd fra den gamle landevej Lien. Det blev skønnet, at afstanden fra 
vejen Lien til ejendommen beliggende Kirkedalen 2 er ca. 120 m, og at afstanden til Kirkedalen nr. 4 er ca. 
300 m. Det kunne også konstateres, at Kirkedalen 4 ligger noget lavere i terrænet set fra Lien, i forhold til 
Kirkedalen 2.

Fredningsnævnets afgørelse

Det må på baggrund af de foreliggende oplysninger lægges til grund, at fredningsnævnet i 2008 ikke fandt 
grundlag for at træffe bestemmelse om beskæring af beplantningen på Kirkedal 4 ( beplantning A og B). 

Fredningsnævnet skal under sagen tage stilling til, om der foreligger udsigtsforstyrrende beplantning. 
Fredningsnævnet finder som under den tidligere sag fra 2008, at bedømmelsen af, om der foreligger 
udsigtsforstyrrende beplantning skal foretages fra den gamle landevej Lien, som ligger lidt højere i terrænet 
end den nye vej, Klitmøllervej, som ligger mellem Lien og den omhandlede ejendom.   

Fredning af arealer ved Vester Vandet sø betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i 
medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis 
det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele 
dispensation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte 
ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelig forstyrrelse af arter, som 
området er udpeget for. Fredningsnævnet kan endvidere i medfør af § 50, stk. 3 kun meddele dispensation, 
hvis det ansøgte ikke kan ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de 
dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til loven, eller ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven, i 
alle livsstadier. 

Fredningsnævnet må efter sagens oplysninger lægge til grund, at en dispensation ikke er i strid med 
naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet kan på baggrund af de foreliggende oplysninger og nævnets iagttagelser under 
besigtigelsen meddele en lovliggørende dispensation i forhold til den eksisterende beplantning 
(beplantning A og B). Fredningsnævnet finder således ikke, at beplantningen er udsigtsforstyrrende, så 
længe beplantningen ikke overstiger en højde, der indebærer, at den sydlige søbred ikke længere kan ses 
fra Lien. Endvidere er det et vilkår, at der efter fældning eller træfald eventuelt alene genplantes med 
løvfældende træer.

Klagevejledning
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Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, 
at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 
bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge naturbeskyttelseslovens § 87 indgives via Miljø- og 
Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. 

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

 Adressaten for afgørelsen,
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
 offentlige myndigheder,
 en berørt nationalparkfond,
 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, 

rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, 
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-
niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det 
generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der 
modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet fra og med den 1. februar 2017. Miljø- og 
Fødevareklagenævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes 
findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis 
klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller hvis klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets 
kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af en 
frist for efterkommelse af en afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt 
forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse 
forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller hvis klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, 
før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- 
og Fødevareklagenævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis 
klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er 
udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet.

Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at dispensationen bortfalder, 
hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.
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Med venlig hilsen

Niels Bjerre

Denne afgørelse sendes til:

1. Per Therkildsen,
2. Esben Oddershede,
3. Miljøstyrelsen, København,
4. Thisted Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening v/ Ib Nord Nielsen,
7. Dansk Ornitologisk Forening, København,
8. Dansk Ornitologisk Forening v/ Jan S Kristensen,
9. Dansk Ornitologisk Forening v/ Flemming Thorning-Lund,
10. Friluftsrådet, centralt,
11. Friluftsrådet, Kreds Nordvest,
12. Jan Thulstrup,
13. Vester Vandet Naturbeskyttelsesforening. 



AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET 

STADFÆSTELSE af afslag på dispensation til opførelse af kontor- og 

udstillingsbygning inden for fredning i Thisted Kommune  

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttel-

seslovens § 50, stk. 1, jf. § 78, stk. 3.1 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjyl-

land, Nordlig dels afgørelse af 10. december 2017 om afslag på dispensa-

tion til opførelse af en kontor- og udstillingsbygning på matr. nr. 3b Vester 

Vandet By, Vester Vandet beliggende Kirkedal 2, 7700 Thisted. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbrin-

ges for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Føde-

vareklagenævnet2 og gebyrbekendtgørelsens § 2.3 Eventuel retssag til prø-

velse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelses-

lovens § 88, stk. 1. 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- 

og Fødevareklagenævnet. 

1
 Lovbekendtgørelse nr. 240 af 13. marts 2019 om naturbeskyttelse med senere ændringer. 

2
 Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

3
 Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fø-

devareklagenævnet mv. 

1. februar 2021

Sagsnr. 18/04880 

Klagenr.: 1002419 

JSE 

MILJØ- OG 

FØDEVAREKLAGENÆVNET 

Toldboden 2 

8800 Viborg 

Tlf. 72 40 56 00 

CVR-nr. 37795526 

EAN-nr. 5798000026070 

nh@naevneneshus.dk 

naevneneshus.dk 

Denne afgørelse vedrører en dispensationsafgørelse fra 
Fredningsnævnet med sagsnr. FN-NJN-47-2017. 
Klik her for at se afgørelsen.
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1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 5. januar 2018 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenæv-

net af ejendommens ejer, der er repræsenteret ved advokat.

Klager har navnlig anført, at 

- fredningen skal fortolkes i lyset af planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt.,

- der ikke er væsentlige hensyn til landskab, natur, miljø, planlæg-

ning eller naboer, der taler afgørende imod en dispensation,

- ejendommen er den første på strækningen, der omfattes af frednin-

gen, som klager i øvrigt finder uklart formuleret, og

- at det ansøgte alene i ubetydeligt omfang vil hindre udsigten fra

landevejen til søen/klitplantagen.

Klagepunkterne er nærmere uddybet i afsnit 2.3. 

2. Sagens oplysninger

2.1 Ejendommen/området

Klagen vedrører ejendommen på adressen Kirkedal 2, 7700 Thisted, matr.

nr. 3b Vester Vandet by, Vester Vandet. Ejendommen har et areal på 5.804

m2 og er beliggende i landzone ved Vester Vandet nordvest for Thisted.

Ejendommen er beliggende cirka 200 meter fra Vandet sø i den sydøstlige 

ende af søen. Ejendommen ligger mellem søen og Klitmøllervej. I den syd-

lige ende af ejendommen ligger et beboelseshus med tilhørende have om-

givet af et læhegn af træer og buske.  

Landskabet omkring ejendommen består hovedsageligt af åben mark, der 

skråner nedad mod søen. Umiddelbart syd og sydvest for ejendommen lig-

ger en kirke og enkelte beboelsesbygninger.  

Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. septem-

ber 1961 om fredning af et areal beliggende på den sydlige side af lande-

vejen Thisted-Klitmøller, mellem denne og (Vester) Vandet sø.4 

Det bemærkes, at landevejen Thisted-Klitmøller er identisk med den oven-

for nævnte Klitmøllervej. 

Formålet med fredningen er at sikre udsigten fra landevejen Thisted-Klit-

møller over Vandet sø og til klitplantagen syd for denne.   

Ifølge fredningsbestemmelserne forbydes yderligere bebyggelse på ejen-

dommen samt opstilling af skæmmende indretninger og ændring af terræn-

formerne.  

Om baggrunden for fredningen fremgår det af kendelsen, at fredningsnæv-

net var enigt om, at udsigten over søområdet er af en sådan skønhed og har 

4
 https://www2.blst.dk/nfr/02434.00.pdf. 

https://www2.blst.dk/nfr/02434.00.pdf
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en sådan betydning for almenheden, at den bør fredes. Dette blev tiltrådt af 

Overfredningsnævnet ved kendelsen af 6. september 1961.  

Ved Overfredningsnævnets kendelse af 5. november 1974 blev fredningen 

udvidet med formålet at sikre Vandet Sø med omgivelser på grund af na-

turvidenskabelige og landskabelige værdier. 

2.2 Den påklagede afgørelse 

Fredningsnævnet for Nordjylland, Nordlig del, har den 10. december 2017 

meddelt afslag på dispensation til opførelse af en blandet kontor- og udstil-

lingsbygning på ejendommen, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 

Ansøgningen er indgivet af ejendommens ejer den 14. juli 2017 og vedrø-

rer dispensation til opførelse af en bygning med et grundareal på cirka 76 

m2 (7,53 m x 10,06 m) og en højde på cirka 3,15 meter. Bygningen vil 

bestå dels af en kontorbygning med sort klinkebelægning og tag af sort 

eternit, dels af et vægdrivhus med en konstruktion af aluminium og glas. 

Bygningen ønskes opført som følge af behov for udvidede kontor- og ud-

stillingsfaciliteter til ansøgers virksomhed med salg af hobbydrivhuse.   

Thisted Kommune har den 27. oktober 2017 afgivet udtalelse i sagen. 

Kommunen har anført, at der ved en tidligere afgørelse fra Fredningsnæv-

net af 16. marts 2015 er givet afslag på lovliggørende dispensation til bi-

beholdelse af et legehus på ca. 27 m2
, placeret samme sted som det ansøgte 

byggeri. Kommunen har i den sammenhæng vurderet, at det ansøgte på 

grund af sin størrelse vil være væsentligt mere synligt fra landevejen Thi-

sted-Klitmøller end legehuset. Derudover har kommunen vurderet, at det 

ansøgte på grund af sin placering og store afstand til nærmeste habitatna-

turtype ikke vil have en negativ indvirkning på de omkringliggende Natura 

2000-områder.   

Fredningsnævnet har den 22.  november 2017 afholdt besigtigelse af ejen-

dommen med deltagelse af ejendommens ejer, Thisted Kommune og Dan-

marks Naturfredningsforening (DN). DN har ved besigtigelsen udtalt sig 

imod en dispensation, der efter DN`s opfattelse vil være i strid med fred-

ningen. Derudover har DN henvist til det afslag på lovliggørende dispen-

sation til et legehus, der blev givet ved Fredningsnævnets afgørelse af 16. 

marts 2015.  

Fredningsnævnet har i sin afgørelse lagt vægt på, at bygningen ved sin be-

liggenhed i et ikke ubetydeligt omfang vil hindre den frie udsigt fra lande-

vejen til Vandet sø og klitplantagen syd for denne.  

2.3 Klagens indhold 

Klager har via sin advokat anført, at klager ved Natur- og Miljøklagenæv-

nets afgørelse af 25. september 20155 blev tildelt landzonetilladelse til at 

5
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udvide sit forretningsareal med en lagerhal på en anden ejendom i nærhe-

den. Tilladelsen blev givet i medfør af planlovens § 35, stk. 1, 2. pkt., hvil-

ken bestemmelse klager ligeledes har påberåbt sig i denne sag. Klager har 

henvist til, at fredningen skal fortolkes i lyset af denne bestemmelse, idet 

der efter klagers opfattelse ikke er væsentlige hensyn til natur, landskab, 

miljø, planlægning eller naboer, der taler afgørende imod dispensation.  

 

Klager har endvidere anført, at det ansøgte reelt ingen indvirkning vil have 

på udsigten over søen, da ejendommen er den første på strækningen langs 

vejen, der er omfattet af fredningen. Klager har i den forbindelse bemær-

ket, at fredningen er uklar, da den angiver at vedrøre strækningen fra 10,7 

km-stenen til 13,3 km-stenen, mens klagers ejendom ligger ud for 10,5 km-

stenen.  

 

Endelig har klager oplyst, at den ansøgte kontorbygning vil være lavere 

end det legehus, der tidligere stod på ejendommen, at ejendommens stue-

hus tidligere har været væsentligt større, end det er i dag, og at den ansøgte 

bygning i det væsentlige vil være skjult bag det læbælte, der omkranser 

ejendommen. 

 

Sammenfattende er det klagers opfattelse, at det ansøgte kun i ubetydeligt 

omfang vil hindre udsigten over søen/klitplantagen, og at indvirkningen 

må anses for ubetydelig i lyset af landdistriktsbestemmelsen i planlovens 

§ 35, stk. 1, 2. pkt.  

 

2.4 Fredningsnævnets bemærkninger til klagen 

Fredningsnævnet har som bemærkning til klagen henvist til tre tidligere 

afgørelser, som fredningsnævnet har truffet vedrørende ejendommen. Af-

gørelserne vedrører blandt andet legehuset, der tidligere stod på det sted, 

hvor det ansøgte ønskes placeret, og som blev fjernet efter afslag på lov-

liggørende dispensation, og en dispensation til overdækning af en swim-

mingpool, der var omkranset af bøgehæk og dermed ikke synlig fra vejen.  

 

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger 

Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet meddele 

dispensation fra en fastsat eller foreslået fredningsbestemmelse, når det an-

søgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående afvigelser fra 

en fredning end nævnt i stk. 1, samt hel eller delvis ophævelse af en fred-

ning, kan efter lovens stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse 

af fredninger.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at ejendommen er omfattet af 

Overfredningsnævnets kendelse af 6. september 1961 om fredning af are-

aler ved (Vester) Vandet sø med omgivelser, uanset at ejendommen i dag 

er beliggende ud for 10,5 km-markøren på Klitmøllervej (landevejen Thi-

sted – Klitmøller). Nævnet har herved lagt vægt på, at matr. nr. 3b udtryk-
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keligt er angivet som omfattet af fredningen, og at det fremgår af frednings-

kendelsen, at ejendommens daværende ejer modtog erstatning i forbindelse 

med fredningen.  

Om fredningens formål fremgår følgende af Overfredningsnævnets ken-

delse: 

”I skrivelse af 6. marts 1957 har Danmarks naturfredningsforening 

fremsat forslag om, at et areal beliggende på den sydlige side af 

landevejen Thisted-Klitmøller, mellem denne og Vester Vandet Sø, 

søges fredet med henblik på at sikre udsigten fra nævnte landevej 

over søen til klitplantagen på søens sydlige side.”  

I kendelsen er fastsat følgende fredningsbestemmelser: 

”På mtr. nr. 2b, 3b, 11b, 14a, 14m, 16a, 6e, 26b, 14f, 11h, 9k, 12d, 

24f, 13c, 38b, 35a, 36a og 37b Vester Vandet by og sogn forbydes 

yderligere midlertidig eller vedvarende bebyggelse, udsigtsforstyr-

rende beplantning, opstilling af boder, skure, master, beboelses-

vogne eller lignende skæmmende indretninger samt ændring af ter-

rænformerne ved afgravning, planering eller på anden måde.” 

Det fremgår endvidere af fredningen, at erstatningen er beregnet på det 

grundlag, at ejerne af grunde langs landevejen kun i meget begrænset om-

fang – om overhovedet – kan forvente at kunne udnytte arealerne til be-

byggelse.  

Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det ansøgte vil stride mod fred-

ningens formål. Nævnet har lagt vægt på, at den ansøgte bygning vil være 

til hinder for helt frit udsyn fra Klitmøllervej mod Vandet Sø og klitplan-

tagen på sydsiden.   

Nævnet finder således, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte frednings-

nævnets vurdering af, at det ansøgte i et ikke ubetydeligt omfang vil hindre 

den frie udsigt fra landevejen til Vandet sø og klitplantagen syd for denne. 

Nævnet bemærker i den forbindelse, at fredningsnævnets skøn er foretaget 

efter besigtigelse af ejendommen.  

Det bemærkes endvidere, at det er Miljø- og Fødevareklagenævnets opfat-

telse, at yderligere bebyggelse på ejendommen vil være i strid med fred-

ningsbestemmelserne. 

Det forhold, at der tidligere er meddelt landzonetilladelse til opførelse af 

en lagerhal på matr. nr. 16e på adressen Lien 62, Vester Vandet, kan ikke 

føre til andet resultat, da sagen vedrørte en ejendom, som ikke ligger inden 

for fredningen.  
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Nævnet finder på denne baggrund, at der ikke er hjemmel i medfør af na-

turbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, til at give dispensation til det ansøgte.  

3.2 Gebyr 

Som følge af afgørelsen tilbagebetales det indbetalte klagegebyr ikke, jf. 

gebyrbekendtgørelsens § 2, stk. 2. 

3.3 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 

Miljø- og Fødevareklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Nordjyl-

land, Nordlig dels afgørelse af 10. december 2017 om afslag på dispensa-

tion til opførelse af en kontor- og udstillingsbygning på matr. nr. 3b Vester 

Vandet by, Vester Vandet beliggende Kirkedal 2, 7700 Thisted. 

Det indbetalte klagegebyr tilbagebetales ikke. 

Denne afgørelse gøres tilgængelig for Fredningsnævnet for Nordjyl-

land, nordlig del (sagsnr.: FN-NJN-47-2017) samt for klageren og den-

nes repræsentant via Klageportalen. Afgørelsen sendes desuden til even-

tuelle andre parter i klagesagen.  

Afgørelsen vil blive offentliggjort på mfkn.naevneneshus.dk. Personoplys-

ninger vil blive anonymiseret. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. 

Klaus Meinby Lund   

Stedfortrædende formand 

https://mfkn.naevneneshus.dk/
https://mfkn.naevneneshus.dk/
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