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•

OVERFREDNINGSNÆVNET

REG. NR.

År 1980, den 6. marts,

afsagde overfredningsnævnet

følgende
kendelse
i sag nr. 2333/77 om fredning
Fredningsnævnet
3. januar

af arealer

for Ringkøbing

1977 kendelse

om fredning

samt at fastholde
sagen er rejst

i forbindelse

af Herning

Fredningen

med badning,

den eksisterende

kommune.

amts fredningskreds

afsagde

af et ca. 18 ha stort areal

ende af Sunds sø i Herning kommune.
som et udflugtsområde

ved Sunds sø i Herning

tilsigter

byråd og det daværende

ved den østlige

at sikre arealet

lystfiskeri,

udsigt fra landevejen

den

sejl- og rosport

over søen.

Frednings-

fredningsplanudvalg

for Ring-

købing amt i forening.
Området,

der er omfattet af fredningsnævnet

13 ejendomme helt eller delvis,

alle beliggende

Den samlede fredningserstatning

blev fastsat

Fredningsnævnets
efterprøvelse
lige indbragt

kendelse

for overfredningsnævnet

stand om ændringer

i ejerlavet

udgøres

kr.

for overfredningsnævnet

naturfredningslov

• Kendelsen

af Herning kommune og af 7 ejere

i fredningsbestemmelserne

og/eller

af

Sunds By, Sunds.

til 319.167

er forelagt

efter § 25 i den dagældende

s kendelse,

forhøjelse

til
er tilmed på-

af erstatnin-

gerne.
Efter besigtigelse
har overfredningsnævnet
de ændringer,
Fredningens

besluttet

som fremgår
geografiske

der er matrikuleret
vejen.

fredningsnævnets

kendelse

med

af det følgende.

forskydes

3 ~ til vestskellet

for sommerhusgrundene

at stadfæste

og interesserede

udstrækning.

Fredningsgrænsen
lod af matr.nr.

af området og møde med parter

fra det vestlige

for den private

langs søen.

fællesvej,

Under fredningen

som 3 ~, samt et mindre areal
'.

skel for den nordlige
der forløber

inddrages

under matr. nr.

således

øst
vejen,

3 ~ øst for

2.

/

Afgrænsningen

af det fredede område er herefter

der hører til overfredningsnævnets
Fredningens

som vist på kortet,

"

kendelse.

indhold.
Som oplyst i oversigten

nets beslutninger

af 8. november 1978 over overfredningsnæv-

i sagen foretages

der forskellige

melserne , der - med enkelte yderligere

ændringer

redaktionelle

i fredningsbestem-

rettelser

- herefter

er

sålydende:

•

§ L
--

Bevaring af områdets tilstand.
Arealerne

skal med de nedenfor nævnte undtagelser

vares i deres nuværende tilstand.
foretages

•

skilte,

bebyggelse,

hegn el.lign.

må foretages

Det følger heraf,

opsættes campingvogne,
eller foretages

terrænændringer

eller henkastes

Uanset bestemmelsen

søen.

Endvidere

og hegn langs stier,

læskure

l.

der hidmod

eller tilsvarende
godkendelse

indretninger

af placering

efter fredning s-

og ydre fremtræden.

råstofindvinding

til vedkommende

henledes på råstoflovens

der skal gives amtsrådet

ikke-erhvervsmæssig

sæd-

og der må på landbrugsarea-

er heller ikke til hinder for tørveskæring

stk. 3, hvorefter

e

affald.

overgå til sådan anden jordbrugs-

ejers eget brug, men opmærksomheden

,e

ligesom der ikke

må der inden for det fredede område anbringes

nævnets forudgående
Fredningen

master,

som ikke vil hindre udsigten fra landevejen

vanlige kreaturhegn
ler opstilles

skure,

i 1. punktum må arealer,

til har været anvendt til græsning,
mæssig anvendelse,

at der ikke må

telte,

beplantning,

be-

meddelelse,

§ 7,

forinden en

af ikke ringe omfang påbegyn-

des .

•

Fredningen

er ikke til hinder for, at matr. nr. 5 ~ og

5 r anvendes til lejrslagning,
på ejendommen i forbindelse

"

ringen og den

eller at der opføres bebyggelse m. v.
med dens benyttelse

ydre fremtræden

af eventuelle

som lejr.

Place-

bygninger skal dog god-

kendes på forhånd af fredningsnævnet.

I,,

§ 2.
--

Afståelse

af arealer

til Herning kommune.

Til Herning kommune afstås:
a) af ejendommen matr. nr. 2 ~,
der grænser

2 ax og 3 ~ dels de arealer

til søen og skal tjene som opholdsareal

for offentligheden,

jfr. § 4, dels det kommende sti areal fra opholdsarealet

..

1_-. _

mod vest,

3.
jfr.

§ 3, a, nemlig i en bredde

af 3 m langs skellet

3 ~ og i en bredde af 4 m på resten
ståede arealer

er nu henholdsvis

3~

som offentlig

og udskilt

b) af ejendommene

udstykket

sti (litra

De nævnte af-

som matr. nr. 2 ~ og

h).

matr. nr. 8 ~ og 9 ~ arealer

til anlæg af vej
arealer

er nu

som matr. nr. 81. og 9 ~.

c) af ejendommen matr. nr. 3 ~ og 3.2.Ydet på fredningskortet
med
2
priksignatur
viste areal på ca. 3.550 m , der vil udgøre en del af

•

opholdsarealet

i den nordlige

del af fredningsområdet

.

d) ejendommen matr. nr. 5 9.. •
e) ejendommen matr. nr.
f)

§

.'

af strækningen.

til matr. nr. 5 E' De nævnte afståede

fra landevejen
udstykket

mod matr. nr.

3.

5..!.

og 5'p.

ejendommen matr. nr. 5 n.

Stier og veje .
a.

Offentligheden
binder

Søgården

har ret til gående færdsel

med opholdsarealet

på fredningskortet

ved søen,

ad en sti, der for-

således

som det er vist

.

Stien anlægges

og vedligeholdes

ikke uden fredningsnævnets

tilladelse

af Herning kommune og må

anlægges

på anden måde end som

natur sti uden befæstning.
plå strækningen
stien i 4 m bredde,

og det pålægges

Herning kommune ~ opsætte og

vedligeholde

møller,

hvor stien skærer

og østskellet

for matr. nr. 2 '1.' og ~ opsætte

med enkel glat tråd eller lignende
i den udstrækning,

stien,

der forløber

endvidere

vestskellet

at opsætte

med ejeren
har tillige

ad den private

givet på fredningskortet

.
"

og vedligeholde

afmærkning

3 ~, og ved syd- og østsiden

Offentligheden
(dog ikke ridning)

på begge sider af stien

Herning kommune ved den del af

langs mat r •nr. 3 ~,

3 au efter forhandling

hegn

af ejerne.

et hegn med enkel glat tråd eller lignende
side mod matr.nr.

for matr. nr. 2 ~

og vedligeholde

afmærkning

hvori det begæres

Det pålægges

b.

2 ~ og 2:i udlægges

over matr. nr. 2~,

at foretage

langs stiens

af stien langs matr.nr.

en passende

ret til ikke-motoriseret
fællesvej

syd-

på matr.nr.

beplantning.
færdsel

3 s som an-

4.

c.

Offentligheden

har yderligere

fra landevejen til opholdsarealet

ret til færdsel ad en vej

i den nordlige del af fredningsområdet

således som vejen er vist på fredningskortet.
vedligeholdes

af Herning kommune, og fredningen er ikke til hinder for,

at der anlægges en overkørsel
af matr.'nr.

Ve jen anlægges og

9~.

til den syd for vejen beliggende del

Det pålægges kommunen i forbindelse

af vejen at foretage

underføring

med anlægget

af en vandledning mellem de af vejen

adskilte lodder af matr. nr. 8 a.
§ 4.

Opholdsarealer

.

Offentligheden

•

har ret til færdsel og ophold på de arealer,

der er vist på fredningskortet
Arealerne

med særlig signatur

må kun anvendes

i forbindelse

herfor .
med offentlighedens

friluftsliv.
Det sydligste
græsklædt areal,
opsætter

opholdsareal

og ejeren af matr .nr. 2 ~ kan forlange,

et ikke-udsigtshæmmende

og opholdsarealet

2~

Det nordligste
sådant med benyttelse
vandlidende arealer

som

idet dog

Kørende færdsel må kun

der ligger øst for østskellet

for matr. nr.

mod syd, og hvorpå der kan indrettes

samt ad en forbindelse

des gående færdsel,

vegetation og terræn,

ved søen kan hæves.

vej på matr •nr. 3 ~.
passager

skal af kommunen indrettes

af eksisterende

5 !:. og dettes forlængelse

naturhegn langs

må ikke finde sted.

opholdsareal

foregå på den del af arealet,

at kommunen

hegn i skellet mellem denne ejendom

. Genplantning af de eksisterende

markhegnet på matr.nr.

keringspladser,

skal henligge som et udelukkende

par-

derfra til den private fælles-

Resten af det nordligste

opholdsareal

forbehol-

og det pålægges kommunen at opsætte møller og

m. v. til sikring heraf.
Fredningen

er ikke til hinder for, at der anbringes

bygninger <toilet, kiosk) på opholdsarealerne

service-

, såfremt de anbringes

mindst 80 m fra søen, og er heller ikke til hinder for anbringelse

af

badebroer.
§ 5.
--

Ordensregler.
Efter forhandling
kommunen ordensregler

med Sunds Sø grundejerforening

udarbejder

for publikums ophold og færdsel i området.

Det skal fremgå af disse"ordensregler,

at der ikke må søsættes

motor-

,

5.
både eller drives
drager

jagt fra de i § 4 nævnte opholdsarealer

omsorg for.

at ordensreglerne

opsættes

. Kommunen

passende

steder

i

området.
§

6.

Tilbudspligt.
af ejendommen matr. nr. 5 ~ og 5 !:. ønsker

Hvis ejeren
afhænde ejendommen,

skal den forlods

tilbydes

Herning

at

kommune.

Erstatningerne.
Erstatningsspørgsmålene
stadfæstelse

er afgjort

af fredningsnævnets

nævnets erstatningstilbud

afgørelse.

dels ved overfredningsnævnets
dels ved accept af overfrednings-

og dels ved taksationskommissionens

kendelse

af

22. august 1979.
De samlede erstatninger
dagældende

127.820 kr.,

der efter den

s § 21. stk. 4. forrente s fra den 3. januar

naturfredningslov

I omkostninger

udgør herefter

ialt 1.000 kr.

er tilkendt

1977.

Beløbene er udbetalt •

•
Erstatningen

tf

købing amtskommune,

med renter

og omkostninger

Den af fredningsnævnet

3. januar 1977 afsagte kendelse
og således.

b e s t e m m e s:

stadfæstes

med de af foranstående

de foranstående

kendelse

tjener

følgende

som adkomst for Herning

s § 2 anførte

fredningsbestemmelser

arealer
hviler

• og som helt eller delvis omfatter

og

på det areal.

der

følgende matrikel-

2~. 2 Y... 3~. 3 ~, 52.. 5 ~. 5 ~, 5 l'.. 59,. 5 !:..

numre af Sunds By. Sunds:

8 ~. 8l! 9 ~, 201., 20 9.' 2 ~.

2~,

2 am, 2 dæ, 3 ay, 3 aæ , 9 ~.

lo,

I
l

P.O.V

•

.,.> •••

"

;:p'"

lA. ~., ~~;.:.~

~dt
Andersen
over1rednmgsnævnets formand

kh.

den

at

kommune til de i frednings bestemmelserne

er vist på fredningskortet

af staten.

for Ringkøbing amt s fredningskreds

1) overfredningsnævnets

2)

med 25 % af Ring-

65.000 kr. af Herning kommune og resten
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U d s k r i f t
af
for fredningsnævnet for Ringkøbing

7

3/;-77
amts fredningskreds.

---------------Aar 1977 den 3. januar kl. 9.30 afsagdes på dommerkontoret
i Ringkøbing i sagen
Fredning af arealer omR.A.F. 273/1975
kring Sunds sø
sålydende
K e n d e l s e:
I skrivelse af 29/5 1975 har fredningsplanudvalget
for Ringkøbing amt og Herning byråd rejst begæring om fredning af et ca.
19 ha stort areal ved Sunds sø's østlige ende.
Som begrundelse for begæringen har sagsrejserne anført, at
området har stor betydning for friluftslivet på Herningegnen, idet søen og dens omgivelser fungerer som udflugtsområde i forbindelse med badning, lystfiskeri, sejl- og rosport. Samtidig er der
fra landevejen en smuk udsigt over søen, der ellers i høj grad er
"111k.ketinde" af randbebyggelse.
De har endvidere henvist til et af arkitekt Anne Marie Rubin i 1970 udarbejdet dispositionsplanudkast
for området omkring
Sunds sø. Der gives heri følgende karakteristik af søen:
"Sunds sø er landets største hedesø. Den er ca. 1500 m lang,
900 m bred, 125 ha i areal og har en dybde på 1+ - 2+ m - ud for
Møllebækken dog op til ca. 4+ m - med jævnt skrånende bredder uden nogen egentlig søbred. Søens hovedtilløb er Møllebækken i
øst, den har endvidere et mindre tilløb i Kvalsholmbæk i syd, mens
Sunds Nørreå giver afløb fra søen til Storåen i vest, og Kølbæk
og TvæTmose afvander de øvrige engstrækninger i vest til Storåen.
Der er ingen kloaktilløb i søen, og den store gennemstrømning gør
vandet rent og friskt - kun ved bugten i syd er vandet noget stillestående.
Det omgivende landskab har et svagt fald mod søen, afbrudt
af større og mindre engområder omkring vandløbene. Det mest markante træk er bevoksningen i sommerhusenes haver og enkelte mindre skovplantninger på arealerne bag som~erhusene. Et meget smukt
område er det store areal i nordøst. Den øverste del er dyrkede
marker, men ned mod søen er det småbakket, bevokset med spredte

2.

•

.1

lave buske, og der er et frit udkig over søen. Her er plads til
friluftsliv for Herningegnens expanderende befolkning."
Det hedder videre i udkastet om planlægningens mål, at "da
områderne omkring søen ikke er store nok til alle, der måtte ønske det i den expanderende Herningegn, kan få sig en sommerhusgrund i næTheden af søen, må hovedvægten i planlægningen lægges
på at sikre offentligheden adgang til de områder, der endnu er
frie og har tilknytning til søen."
Med fredningsbegæringen fulgte en nærmere udformet fredningspåstand indeholdende regler om bevaring af hovedparten af arealet
·i hidtidig tilstand, etablering af gangsti langs søen ved afståelse af nødvendigt areal til Herning kommune samt afståelse af en
del arealer til Herning kommune til anvendelse som rekreativt område.
Efter behørig indkaldelse afholdtes den 29/9 1975 møde med de
i sagen interesserede. Med undtagelse af 2 var lodsejerne repr~
senteret. Endvidere mødte repræsentanter for fredningsplanudvalget, Herning kommune, Rindkøbing amtsraad, Dånmarks Naturfredningsforening, sammenslutningen af grundejere ved Sunds sø og
Sunds sø østre Grundejerforening.
Efter at fredningsforslaget var gennemgået, blev der fra hovedparten af de mødte udtrykt tilslutning til fredningen. Der fandt
såvel under mødet som under nævnets efterfølgende besigtigelse af
arealerne drøftelser sted om mindre ændringer.
Efter at erstatningskrav fra lodsejerne var modtaget, afholdt
·nævnet nyt møde med lodsejerne den 17/11 1975. Erstatningskravene
blev gennemgået og blev fastholdt af lodsejerne med enkelte tilføjelser. For to af lodsejernes vedkommende (løbenr. 14 og 15 er
truffet aftale om, at kommunen erhverver disse ved mageskifte med
matr. nr. 20-k og parceller af 20-1, medens der af resten af 20-1
udlægges vej til ~rivat søadgang for matr. nr. 2o-m, 2o-p, 20-s og
20-t, hvilke ejendomme hidtil har haft tinglyst vejret over matr.
nr. 2o-f. Ejeren af disse 4 ejendomme har på betingelse af, at den
nye vej udlægges, frafaldet erstatning for mistet vejret over matr.
nr. 20-f.
På grundlag af det således foreliggende finder nævnet, der i
denne sag har bestået af formanden, dommer Sv. Aa. Christensen, det
amtsrådsvalgte medlem Børge Her~ing og suppleanten for det kommunalvalgte medlem, Svend Præst, at betingelserne i naturfredningsloven

for fredning af området er opfyldt, og har i sit møde den 1/6 1976
bestemt, at der bør ske frednin~ af et areal som vist på vedhæftede kort, og at de ligeledes på vedhæftede kort med }}:::::::::;:::
afmærkede
arealer afståes til Herning kommune.
Endvidere fastsatte nævnet fredninf-ens indhold, således som
det er gengivet nedenfor.
Der er under sagens behandling nedlagt erstatningspåstand af
de fleste lodsejere, således som det fremgår af vedhæftede lodsejerfortegnelse. Advokat O. Weber Carlsen har for lb. nr. 8 og lo
(H.E. Hansens og J.M. Jepsens arvinger vi E. Krath) og for lb. nr.
12 (Keld Mortensen) påstået en erstatning på ca. 2 gange ejendomsvæTdien ved 15. almindelige vurdering under hensyn til de siden
konstaterede salgspriser.
Nævnet har under hensyn til de stedlige forhold og det efter
praksis g,ældende erstatningsniveau fastsat erstatningerne til følgende eenhedsbeløb:
For afståelse af arealer til 4 m bred sti
10,00 kr./lb.m.
vej
11 4,50 kr./m2
2
iøvrigt
5,00 kr./m

•e
•

For frednine (indenfor vejbygge- og søbeskyttelseslinie)
1.200,00 kr./ha
Hvad sæTligt angår lb.nr. l og 2 b emæTke s , at nævnet finder
en ulempeerstatning rimelig under hensyn til de særlige gener, stien vil medføre ved at overskæTe de pågældendes ejendomme. Ulempeerstatningen fastsættes til 5.000 kr. til hver af disse lodsejere.
For så vidt angår prisen for arealer, der skal afstås til Herning kommune, finder nævnet det rimeligt at fastsætte en ensartet
pris som foran anført på 5,00 kr. pr. m2 •
Det bemærkes, at der mellem lodsejerne nr. 14 E.M. Højland,
~r. 15 Sigfred Kølbæk og Herning kommune er opnået enighed om et
sådant mageskifte, at de nævnte 2 lodsejere er udgået af fredningen.
I overensstemmelse med det anførte vil der være at afsige
kendelse om fredning af et område ved Sunds sø's østre ende, afgrænset som vist på vedhæftede kort og iøvrigt på følgende vilkår:
l. Arealerne skal med de nedenfor nævnte undtagelser bevares
i deres nuværende tilstand. Der må således ikke foretages
bebyggelse, opsættes campingvogne, telte, skure, master,
skilte eller lignende, foretages beplantning, terrænæn-

4.
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dringer eller henkastning af affald.
2. Det på kortet og vedhæftede lodsejerfortegnelse viste stiareal
afståes under sagen til Herning kommune.
3. De på kortet og vedhæftede lodsejerfortegnelse viste arealer
afståes under sagen til Herning kommune. Uanset ovenstående
foretager kommunen på disse arealer efter de påtaleberettigedes godkendelse anlæg til brug for arealernes benyttelse til
almenhedens ophold. Benyttelsen skal ske efter følgende retningslinier:
a. Fra Søgaarden frem til det af kommunen overtagne areal på matr.
nr. 3-a anlægges en gangsti. De af kommunen overtagne arealer
udlægges som ~ræsklædte opholdsarealer. Ved syd- og østsiden
af stien langs med matr. nr. 3-az og 3-au foretages efter forhandling med lodsejeren ved kommunens foranstaltning beplantning.
b. Langs sommerhusbebyggelsens østside og uden for fællesvejen
anlæ~ges på matr. nr. 3-a en sti.
c.'Arealerne ved søens nord-øst hjørne indrettes som opholdsarealer med benyttelse af eksisterende vegetation og terræn, idet dog vandlidende arealer ved søen kan hæves. Kørende færdsel må kun ske på adgangsvejen samt på arealerne på den del
af matr. nr. 5-i, som ligger øst for matr. nr. 5-r samt på
matr. nr. 5-q og 5-p, og her indrettes parkeringspladser. De
øvrige arealer skal ved møller, passager m.v. forbeholdes gående fæTdsel.
d. Servicebygninger (toilet, kiosk) skal placeres mindst 80 m
fra søen.
e. Ud for arealet kan anbringes badebroer.
f. Kommunen opsætter efter forhandling med Sunds Sø Grundejerforening ordensregler for publikums ophold og færdsel, og heraf
skal fremgå, at der ikke må søsættes motorbåde fra arealerne.
g. Der må ikke drives jagt fra arealerne.
3. Fredningen skal ikke være til hinder for byggeri, lejrslagning
m.v. på matr. nr. 5-0 o~ 5-r, alt i forbindelse med arealets
benyttelse som lejr. Udseende og placering af de eventuelle
bygninger skal godkendes af de påtaleberettigede. Såfremt ejendommen afhændes skal den forlods tilbydes Herning kommune.
L~. Ejendommen matr. nr. 2-dæ skal ved afståelse, herunder ved
eventuel arv, tilbydes fredningsmyndighederne.

5.
5. Påtaleretten tilkommer fredningsnævnet for Ringkøbing amts
fredningskreds

e

•e

og frednin~splanudvalget

for Ringkøbing amt.

Der ydes erstatning for fredningen med de i vedhæftede lodsejerfortef,nelse ud for hver ejendom anførte beløb, der forrentes fra
denne kendeIses dato med en årlig rente, der er 1% højere end den
af Danmarks Nationalbank i dag ydede diskonto. Advokat O. Weber Carlsen har for lb. nr. 8, lo og 12 påstået rente tilkendt principalt
fra den 29/9 1975, subsidiært fra erstatningskravenes fremsættelse i
oktober måned 1975. Nævnet har ikke fundet, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, jfr. naturfredningslovens § 21 stk. 4, 2.
punkt, der kan begrunde et tidligere begyndelsestidspunkt end kendelsens afsigelse.
Der har været rejst spørgsmål om, hvorvidt Herning byråd i betragtning ~f, at kommunens beboere opnår væsentli~fordele
ved denne fredning, burde udrede en del af fredningserstatningen. Byrådet
har protesteret herimod under henvisning til, at kommunen dels erstatningsfrit har ladet arealer, der kunne have fundet anden anvendelse, indgå i fredningen, dels har påtaget sig at bekoste og gennemføre den fremtidige udbygning og vedligeholdelse af det fredede
areal.
Nævnet har i betragtning af de byrder, som kommunen herved har
påtaget sig, ikke fundet grundlag for at fravige den almindelige erstatninf,sfordelingsregel i naturfredningslovens § 33 stk. l, hvorfor fredningserstatningen, 319.167 kr., vil være at udrede af statskassen med 75% og af Ringkøbing amtsråd med 25% •
T h i

b e s t e m m e s:

De på vedhæftede kort angivne arealer på ialt 18.3319 ha fredes i overensstemmelse med det foran anførte.
I erstatning udbetales til ejerne de på vedhæftede lodsejerfortegnelse angivne beløb, ialt 319.167 kr. med en årlig rente,
der er 1% højere end den af Danmarks Nationalbank til enhver tid
fastsatte diskonto fra kendelsens dato.
Erstatningerne udredes af statskassen og Ringkøbing amtsråd
som for':"i'"
uærmere bestemt.
Sv. Aa. Christensen.
Børge Herping.
Svend Præst.
Udskriftens rigtighed bekræftes.
FREDNINGSNÆVNET
FOn. RINGKØBING AMTS FREDNINGSKHEDS.

Sv. Aa. Chr:s~

e-e
Matr.nr.
Lb. Sunds by
nr. og soen

Ejernavn

fre~es
m

heraf afstås
til Herning
kommune
Bemærkm2
ninger

Areal
heraf omf.af
§§ ~·7 og 47a
m2

Erstatningskrav
kr.

l

2am

P.Hornbæk m.fl.

90

90

.4 m br.sti\ 10.000

2

2x., 2al
-

Kenneth Jensen

80

80

4 m br.stii 10.000

-

I

i

Tilkendt
erstatning
kr.
Sti
Ulemper:

·

220,00
5.000,00
5.220,00

Sti
·
Ulemper:

·

200,00
5.000,00
5.200,00

·
··
·

7.240,00

I
I

3

2aa, 2~,
3a

Sv.Kr. Jensen

70500

I

14800

47500

heraf 28801150.000
m2 sti

l

I

I

Ii

l
4

2dæ

5

2a

6

Chr.M. Knudsen

950

I

950

9~

Arne Vestergaard
Damholt

44000

i

Egon Rasmussen

1600

ii

44000

-

8a

K.Fr. Christensen

22.800

I

1600

Ii
i

440

23600

18400

2310

11 m br.
adg. vej

I

,

111 m br.
ladg• vej

-

123.000
I

Sti
Fredet
areal
Afstået
areal

-

i

\

I

7

I

I

-

•
,

I

6.684,00
74.000,00
87.924,00
o

Fredet
areal
Vej
Fredet
areal

·
·
·

·
·

Vej
Fredet
areal •

5.280,00
1.980,00
1.160,00
3.140,00
10.395,00

.?'2..n..2j-8
,Q o
35.943,00

8

5~

-

Se lb.nr. lo

•

Matr.nr.
Lb. Sunds by
nr. og sogn
9
lo

5Sl

5i, 5,E

e-.

. ,'"

fre~es
m

Ejernavn
Edv. Bendtsen
H.E.Hansens arv
og J.M.Jepsens
arv. v/E. Kra t

•

Areal
heraf afstås
heraf omf.af til Herning
§§ 47 og 47a kommune
m2
m2

4400
18092

6900

5.2" 5~

De unges Idræt

4320

210

12

5!!,

Keld Mortensen

9250

8500

3~, 3~

Sunds østre
grundejerforen.

3550

I

4400

11

13

Bemærkninger

2240

Erstatningskrav
kr.
28.000

18092

I

•

..

141.448

Tilkendt
erstatning
kr.
Afstået
areal
Afstået
areal
ialt

·

22.000

·

90.460
o

o
80.000

9250

100.000

3550

Afstået
areal
Afstået
areal

··

46.250

·

17.750

14

20f

E.M. Højland

(udgået)

o

15

20Sl

Sigfred Kølbæk

(Udgået)

o

16

20f
-' 20Sl Herning kommune

-

Ialt

2887

2887

183319

133187

o
53012

lalt:

======-=====================================b========

319.167
·
=========~======================
665.248

lalt

c.

Sonderos

I

.'

"

l'

·r.,

II

. r.

I

I

'j-,..."

. , ..

••

..

Sunds

.

•
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FOR RINGKØBING AMT •

...

/

~-

FREDNINGSNÆVNET>

•

•

U D S K R I F T
af
Forhandlingsprotokollen

for Fredningsnævnet

for

Ringkøbing Amtsraadskreds.

Aer 1945, den 3l.Marts Kl.9 Fm. holdt Fredningsnævnet
~~

Alderdomshjemmet

Møde paa

i Sunds.

Der foretoges:
Spørgsmaal om Fredning af nogle Arealer omkring

2/1945:

Sunds Sø. (fortsat fra 7/3 1945).
Der fremlagdes:

Mødt var Nævnets Formand, Dommer H.Riehter, Holstebro, og Medlemmerne, Amtsraadsmedlem

Søren Kjærgaard, Vinding, og Gaardejer Kr.S.

Svendsen, Skinderholm pr. Nybo.

Sogneraadsformand

Jensen oplyste, at Fredningens Hovedformaal

at sikre Udsigten fra Hovedlandevejene

er

over de paa Kortet indtegnede

med grønt farvelagte Omraader.
Der forhandledes

.-

med de mødte Lodsejere.

Anton Hansen oplyste, at de ham tilhørende Arealer, der paatænkes fredet, omfatter ca 550 løbende Alen. Han paastaar sig til-

,~,
,
l

kendt en Erstatning

af 60 Kr. pr. løbende Alen, altsaa ialt ea

30000 Kr., for hvilket Beløb han vil afstaa Arealerne.
Han anførte, at Arealerne væsentligst kun har Værdi som Byggegrunde.
Købmand Laustsen og Vaskeriejer Carlsen vil ikke gøre Krav om
Erstatning, men henstiller,

at Parcellerne 5p og 5q udgaar af Fred-

nint;?;splanen.
Johannes Sørensen oplyste, at han, der nylig har afstaaet sin
Ganrd, har paatrmkt at opføre et Hu.s til Helaarsbeboelse.

Han paastod

sig og sin Søn tilkendt en samlet Erstatning for Afstaaelse af 5250 Kr.
Hans Chr.Jensen prostesterer.mod

Fredningen og vil ikke frem-

sætte Erstatningskrav.
Mads Chr.Damholt fremlagde skriftlig Paastand om Erstatning

af

7000 Kr. for Servitut om Forbud mod Bebyggelse. Han oplyser, at der
fra hans Ejendom haves Algang til Søen ad en ham tilhørende Grund
nord for de med grønt farvelagte Omraader.

li

I

Anton Hansen tilbyder nu at nedsætte sit Erstatningskrav
25000 Kr., saafremt han ikke skal afstaa Arealerne,

men fremdeles

faar Adgang til at udnytte Jorden til landbrugsmæssige
navnlig Græsning,

til

Formaal,

og saaledes at der ikke sker anden Indskrænkning

i Ejendomsretten

end den, der er fornøden til Sikring af Udsigten.

Hans Chr.Jensen
lægges Matr.Nr.2aa

bern~rker, at han vil indgaa paa, at der paa-

og den nord for Aaen liggende Del af 3a Udsigts-

servitut mod en kontant Erstatning af 5000 Kr.
Sogneraadsformand
interesseret

l

I

I
e!
l
~

I

Jensen oplyste, at Sunds Kommune ikke er

i de paatænkte Fredninger

i en saadan Grad, at Komm1-,

nen vil bidrage økonomisk til Gennemførelsen.

Sogneraadet

gerne, at der gives Almenheden Adgang til Arealerne,

I

ønsker

herunder Ret

til Badning, men at Kommunen vil ejheller til dette Formaal kunnL
bidra~c væsentligt

I

økonomisk.

Efter at der var 5ivet Lejlighed til yderligere Udtalelser
optog Nævnet Sagen til Kendelse, der afsagdes straks saalydende

I

K e n d e l s e :
Ved Skrivelse

af 26/1 d.A. har Sunds Sogneraad

om a~ rejse Fredningssag
idet Sogneraadet

anmodet Nævnet

angaaende nogle Arealer langs Sunds Sø,

har paapeget den n,erliggende Fare for, at Udsigten

over Søen, som er en ønskelig Afveksling

i det ellers meget ens-(

,

formige Landsleab, vil gaa ganske tabt som Følge af den senere Tids
omfattende

Sommerhusbyggeri.
I (-)

Der er forela6t Nævnet et af Civilingeniør
raadets Foranledning

Nyvig paa Sogne- '

udfærdiget Kort over Sunds Sø med omliggende

Arealer, hvoraf de Omraader, der foreslaaes undergivet

Fredning,

indtegnet med grøn Farve. Det fremgaar heraf, at de Ejendomme,
vil blive berørt af den foreslaaede Fredning,
l) Matr.Nr.5a,

5p, 5q, Søndervaas,

hørende Anton Hansen.
Matr.Nr.5p

og Vaskeriejer

(Under Sagens Behandling

7f, Søndervaas, tilhørende

3) Matr.Nr.2g,

Sunds Præstegaard,

4) Matr.Nr.2f

til-

er det oplyst, at

til Købmand Laustsen

Rieh. Carlsen, begge af Herning).

2) Matr.Nr.7e,

J.Chr.Johansen.

tilhørende Emil Sørensen.

srnst., tilhørende Johs.Sørensen,

5) Matr.Nr.2aa,3a,

Sunds By, tilhørende Hans Chr.Jensen og
60
6) Matr.Nr.2a,4a,5e,6cl,7d, srnst., tilhørende Mads Chr.Damholt •

..

som

er:

og 2 c Sunds Præstegaard,

og 5q nu er afhændet henholdsvis

er

I

l
I

I

el

De under 1)-4) n~vnte Ejendomme er beliggende ved Søens vest-

I

lige Bred, medens de to sidstnævnte ligger paa 0stsiden.

II

Samtlige Ejendomme ligger i Sunds Sogn, Ringkøbing Amt.

I

Paa Grundlag af dp,tsaaledes foreliggende har Fredningsnævnet

Il

den 7/3 d.A. i Medfør af Naturfredningslovens

§ 9 afsagt foreløbig

Kendelse om Forbud mod, at der m.H.t. de ovennævnte Ejendomme 'blev

I

truffet Foranstaltninger,

som kunde gribe forstyrrende ind i den

bestaaende Tilstand, og ved et i Dag afholdt Møde har Nævnet besigtiget Forholdene paa Stedet og forhandlet med de interesserede
Lodsejere og Myndigheder.
I dette Møde, der har været indvarslet ved speciel Meddelelse
til Lodsejerne, Panthaverne, Ringkøbing Amtsraad pg Sunds Sogneraad og tillige ved offentlig Bekendtgørelse i Statstidende og
stedlige Blade, var samtlige Lodsejere repræsenterede. Af andre

l;

Rettighedshavere

i de paag~ldende Ejendomme var alene den vest-

og sønderjydske Kreditforening repr~8enteret.
Ved Forhandling med de interesserede har det ikke været muligt
l'..

at opnaa akseptable Tilbud om Afstaaelse eller Servitutpaalæg.

l· -'

Da de Arealer, om hvis Fredning der er Spørgsmaal, i det
væsentlige alene har Værdi med Henblik paa Salg til Bebyggelse,
maa Nævnet under Hensyn til det nuværende Prisniveau for Byggegrunde anse Sagen for uigennemførlig uden betydelige Tilskud fra
den stedlige Kommune, som ikke har kunnet paaregnes •

. "--'1

."

'

T h i

b e s t e m ro e s

Den paa Foranledning af Sunds Kommune rejste Sag om Fredning af Arealer ved Sunds Sø bør ikke nyde Fremme.
Kr.G.Svendsen

H.Richter

Søren Kjærgaard

Kendelsen oplæstes.
Sagen sluttet.
Mødet hævet.
H.Hichter

Kr.3.Svendsen

Søren Kjærgaard

00967.00

DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 00967.00
Dispensationer i perioden:

•

13-09-1985 - 06-09-2002

,.

REG. NR.

FREDNINGSNÆVNET
FOR

RINGKØBING

AMTS FIlEDNINGSKREDS

DOMMF.UONTOUT·

6950

TELEFON 07.)2 I. II

RINGKØBING

G; b 7

13. september 198~
139/1985.

aiDlk.biD" clea

f

LA.'.

Til fredningsregisteret
til orieritering l~o'.fS~

Nævnet har d.d. tilskrevet Karen Vestergaard,
således:

Gl. Sundsvej 3, 7400 Herning,

"Vedrørende allerede etableret andedam og jordvolde på matr.nr. 2~ Sunds by,
Sunds, tilhørende Karen Vestergaard, Gl. Sundsvej 3, 7400 Herning.
Ved en besigtigelse på ejendommen, hvori foruden fredningsnævnets medlemttmer deltog repræsentanter for Herning kommune og Ringkøbing amtskommunes
fredningsafdeling, påviste ejerens mand den ulovligt etablerede andedam.
Man havde ikke tænkt på forbuddet mod terrænændringer i forbindelse med den
~foretagne
opgravning, hvis formål har været at gøre terrænet til mere dyrkningsbar jord.
Under hensyn til, at formålet med fredningen helt ud til vejen mellem Sunds
og Viborg først og fremmest har været at bevare udsigten til søen, og at andedammen er anbragt helt op mod vejen og altså i kanten af det fredede, meddeler fredningsnævnet herefter efterfølgende tilladelse til andedammen under forudsætning af,
~

jorden omkring dammen og på øen planeres,

at der ikke plantes men alene sås græs, og

tt~

disse arbejder udføres senest i slutningen af september 1985.

ttAfgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for overfrednings~ævnet
(adr. Amaliegade 7, 1256 København K) af bl.a. ansøgeren og forskellige myndigheder.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende
klageberettigede.
En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af overfredningsnævnet. "
Hvilket herved meddeles.
/-Der vedlægges kopi af sagens akter.
Med venlig hilsen

~;:;;v-;
Fredningsstyrelsen,
Amaliegade 13,
1256 København K.

SV. Aå. Christens

.}..

AMTSFREDNINGSINSPEKTORATET

RING KJØBING
.~

e'W

AMTSKOMMUNE

N0RREDlGE

TELEFON 07· 320866

Fredningsnævnet
for
Ringkøbing amt
Dommerkontoret
Kongevejen 10
6950 RingkØbing
L

20

6950 RINGKj0BING

~n

26. juni 1985

Joumalnr.

119-16-11-75

Sagsbehandler:

...J

Gert Alsted

Fredningsafdelingen
har konstateret, at der uden tilladelse
er foretaget terrænændringer
på det fredede område ved Sunds
sø.
På matr. nr. 2~ tilhørende Karen Vestergård er der gravet en
andedam og jorden er oplagt i volde. Arbejdet er udført lige
vest for landevejen mellem denne og søen.
IfØlge fredningsbestemmelserne
må der ikke foretages
ændringer på de fredede arealer.

terræn-

Fredningsafdelingen
finder terrænændringerne
i strid med fredningens formål og kan ikke anbefale, at de efterfølgende godkendes.
Fredningsafdelingen
indstiller, at fredningsnævnet
rænet retableret snarest muligt.

e
e
e

Med venlig

hilsen

1lt~(

kræver

ter-

FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJ0BING AMT
RETIEN I HERNING, 2 AFD.
Nygade 1-3.7400 Herning
Tlf. 97222200

Herning,
R.A.F.

Skov- og Naturstyrelsen
Haraldsgade
53
2100 København ø.

den 5. marts

1998

61/97

REb. NR. O~ la1.O a .

Montaget
Skov- " . ., H' ',o,1

j
•

1

~en

~ 9 MRS. 1398

Advokatfirmaet
Birgit M. Lemvigh, Vestergade
havn K. er d.d. tilskrevet
således:
"Ansøgning

ti

om tilladelse

til at anvende

ejendommen,

5 r, Sunds By, Sunds, beliggende
øster Søvej
daginstitution.
- R.A.F. 273/75 - Sunds Sø.
Efter

en besigtigelse

den 26. februar

14-16,

1998,

1456 Køben-

matr.

nr.

2, 7451 Sunds,

hvori

foruden

som

nævnet

deltog repræsentanter
for Herning kommune, Danmarks Naturfredningsforening,
Institutionen
Regnbuen, Grundejerforeningen
samt
LO, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens
§ 50 give
tilladelse
til, at bygningerne
som ansøgt fortsat anvendes af
Herning kommune som daginstitution,
idet dette ikke vil være i
strid med fredningens
formål. Nævnet bemærker, at der fortsat
ikke må opsættes hegn eller indrettes
legeplads,
ligesom arealet
fortsat ikke må anvendes til søsætning
af motorbåde i Sunds Sø.
Nævnet har ved afgørelsen
især lagt vægt på, at den ændrede anvendelse ikke ændrer på offentlighedens
muligheder
for at anvende
de fredede arealer som anført i Overfredningsnævnets
kendelse af
6. marts

1980.

Afgørelsen

kan efter

lov om Naturbeskyttelse,

§ 87 inden 4 uger fra den dag, afgørelsen

§ 78, stk. 3, jfr.

er meddelt,

påklages

til Naturklagenævnet.
Klagen

skal

ovenfor

tt

indgives

anførte

skriftligt

~:
.J ..

bestemmer
",~L. • ..)~j

'.1

fredningsnævn

på de~

adresse.

En tilladelse
må ikke udnyttes,
klage iværksat,
kan tilladelsen
myndigheden

til dette

I '=I JO-

/.{; I

før klagefristen
er udløbet. Er
ikke udnyttes, medmindre klage-

andet.
l-doSen

1/ II

- 0001

--8ih--

Det bemærkes,
at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge
eventuelle
andre tilladelser,
som lovgivningen
måtte kræve.
Med venlig

tt

hilsen

H. Stamp"
hvilket

herved

meddeles

til Deres

orientering.

/GRM

•

•
•

FREDNINGSNÆVNET
FOR RINGKJØBING AMT

Modtaget i
Skov- og Naturstyrelsen

RETTEN I HERNING, 2. AFDELING
Nygade 1-3, 7400 Herning
Tlf. 97 22 22 00
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Herning, den 6. september 2002
R.A.F.45/02

Ringkjøbing Amt er d.d. tilskrevet således:
"Ringkjøbing Amt, Vejanlægsgruppen, Damstrædet 2, 6950 Ringkøbing, ansøger om tilladelse til at udbygge og forstærke vejen mellem amtsgrænsen og Sunds, km 29.086 - 38.586, landevej 349, Viborg - Herning.
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Efter en besigtigelse den 29. august 2002, hvori foruden nævnet deltog repræsentanter for
Herning kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt ansøgeren, Ringkjøbing amt, skal
nævnet meddele tilladelse til, at der som ansøgt sker en udvidelse af landevej 439 med ca. 4
meter mod vest ind i det fredede område, da dette ikke findes i strid med fredningens formål.
Nævnet har ved afgørelsen lagt vægt på, at det ansøgte ikke påvirker udsigten fra landevejen
over søen, ligesom en bedre vej ikke forringer det fredede areal som udflugtsområde.
Tilladelsen gives på vilkår, at der, i det omfang arealer ud over de 4 meter midlertidigt berøres, sker en fuldstændig retablering.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeisens meddelelse, jfr.
Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.
Afgørelsen kan efter lov om Naturbeskyttelse, § 78, stk. 3, jfr. § 87 inden 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt, påklages til Naturklagenævnet.
Klagen skal indgives skriftligt til dette fredningsnævn på den nedenfor anførte adresse.
En tilladelse må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Er klage iværksat, kan tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
Det bemærkes, at ansøgeren ikke herved er fritaget for at søge eventuelle andre tilladelser,
som lovgivningen måtte kræve
Med venlig hilsen
H. Stamp"
hvilket herved meddeles til Deres orientering .
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Ref.: LTP-NMKN

AFGØRELSE
i sag om udvidelse af en vej i Herning Kommune
Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.
Natur- og Miljøklagenævnet ændrer Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig dels afslag af 18. maj
2015 på ansøgning om dispensation fra fredningskendelse til at udvide en eksisterende vej og anlægge nye p-båse på ejendommen matr.nr. 3 be, Sunds by, Sunds i Herning Kommune til en dispensation. Der skal udarbejdes et detailprojekt, der skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, eller ikke har
været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ
myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet1. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen
skal være anlagt inden 6 måneder, jf. naturbeskyttelseslovens § 88, stk. 1.
Afgørelsen er truffet af nævnet, jf. § 5 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.
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Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer

Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet
Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger.
Ansøger har i klagen navnlig påpeget, at der er tale om en begrænset vejudvidelse, der alene berører et areal på 1.500 m 2, og som efter klagers opfattelse ikke i nævneværdig grad vil ændre områdets karakter.
Den eksisterende vejstrækning er meget smal med et begrænset antal parkeringsmuligheder, hvilket
i perioder af året skaber væsentlige problemer for sommerhusejerne samt for renovationsbiler og
redningskøretøjer.
Sagens oplysninger
Den i sagen omhandlede ejendom er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 6. marts 1980
om fredning af arealer ved Sunds Sø i Herning Kommune.
Fredningsnævnet har meddelt afslag på ansøgning om dispensation fra fredningskendelsen til at
udvide en eksisterende vej og anlægge nye p-båse.
Fredningen tilsigter at sikre arealet som et udflugtsområde i forbindelse med badning, lystfiskeri,
sejl- og rosport samt at fastholde den eksisterende udsigt fra landevejen over søen.
Ifølge fredningens § 1 skal arealerne med nærmere angivne undtagelser bevares i deres nuværende
tilstand. Det følger heraf, at der ikke må foretages bebyggelse, opsættes campingvogne, telte, skure,
elmaster, skilte, hegn el. lign. eller foretages beplantning, ligesom der ikke må foretages terrænændringer eller henkastes affald.
Ejendommen er endvidere omfattet af beskyttelsen efter naturbeskyttelseslovens § 3.
Sunds Østre Grundejerforening har ansøgt fredningsnævnet om dispensation fra fredningen til at
udvide vejbredden på Østre Søvej fra 3 til 4,5 meter på strækningen fra Søbørnehaven til Ilskovvej. I
den forbindelse inddrages de eksisterende p-båse langs vejen.
Foreningen har samtidig ansøgt om dispensation til etablere nye 5 meter lange p-båse langs vejen.
Samlet set er der tale om en udvidelse af vej, rabatter og p-båse fra 9,5 til 12,5 meter. Bag p-båsene
ønskes etableret en afskærmende beplantning i højst 2 meters bredde. Vejens samlede bredde bliver
herefter 14,5 meter mod tidligere 9,5 meter på den omhandlede vejstrækning, dvs. en udvidelse på
5 meter på den omhandlede 300 meter lange strækning svarende til 1.500 m 2 .
Baggrunden for ansøgningen er, at den nuværende vejbredde vanskeliggør passage for bl.a. renovationsvogne og eventuelle udrykningskøretøjer.

Herning Kommune har meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til det ansøgte. Afgørelsen er ikke påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.
Kommunen har herved vurderet, at områdets tilstand ikke ændres væsentligt ved at inddrage en
bræmme på 5 meter til p- båse og beplantning. Det pågældende areal er tør græshede med fore-
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komst af bølget bunke, fåresvingel og rensdyrlav. Efter kommunens vurdering vil det ansøgte ikke
påvirke arealets tilstand væsentligt.
Kommunen har stillet vilkår om, at den nye beplantning ikke må være højere end den eksisterende,
således at det eksisterende udsyn over søen ikke reduceres.
Kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter
eller yngle- eller rastepladser for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 4.

Fredningsnævnets flertal (formanden Peter Bredahl og Anna Marie Touborg) finder, at det ansøgte
ikke kan tillades, idet udvidelse af vejen og anlæg af nye parkeringspladser findes at være i strid
med fredningens formål. Flertallet har herved lagt vægt på, at formålet med fredningen er at fastholde den eksisterende udsigt fra landevejen over søen, men også at bevare den nuværende tilstand
og herunder bevare de naturværdier, der er knyttet til området. Det areal, der ønskes inddraget til
vej og parkeringsplads, er natur.
Mindretallet (Sven Agergaard) finder, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte. Dette medlem lægger vægt på, at fredningens formål navnlig er at fastholde udsigten fra landevejen over
søen. Denne udsigt er i forvejen væsentlig påvirket af sommerhusene langs vejen og parkerede biler.
En udvidelse af vejen og parkeringsarealet fører ikke til flere parkerede biler og vil heller ikke på
anden vis påvirke udsigten over søen, hvorfor det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.

Ansøger har i klagen påpeget, at det samlede areal til den ansøgte vejudvidelse og nye p-båse er på
1.500 m2 . Arealet ligger ”bagved” områdets sommerhuse mellem sommerhusene og landevejen
(Hovedlandevejen mellem Herning og Viborg).
Den pågældende vejstrækning er meget smal med et begrænset antal parkeringsmuligheder. I
perioder af året skaber det væsentlige problemer for sommerhusejerne samt for renovationsbiler og
redningskøretøjer.
Der er alene tale om en mindre udvidelse, som ikke i nævneværdig grad vil ændre områdets fremtoning. Beplantning vil kun blive etableret i begrænset omfang.
Ansøger har endvidere anført, at spørgsmålet om fremkommelighed for renovationskøretøjer og ikke
mindst redningskøretøjer ikke ses at være indgået i fredningsnævnets behandling af sagen, uanset
det blev fremført i forbindelse med nævnets besigtigelse. I et konkret tilfælde havde en ambulance
store vanskeligheder med at komme til og fra et sommerhus, hvis ejer var blevet akut syg.
Det er således sammenfattende klagers opfattelse, at fredningsnævnet har tillagt fredningskendelsen
større naturmæssig vægt end fredningens ordlyd og formål tilsigter, at fredningsnævnet har tillagt
naturmæssige værdier vægt for afgørelsen, uanset kommunens vurdering af, at det ansøgte ikke vil
ødelægge naturlivet i området, samt at vejforholdene ikke er gode nok i situationer, hvor der skal
redningskøretøjer til området.
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse
I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Line Theil Elikofer
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Pelle Andersen-Harild, Jeppe Brogård, Torben Hansen, Henrik
Høegh, Marianne Højgaard Pedersen, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan der meddeles dispensation fra en foreslået eller
fastsat fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål. Videregående
afvigelser fra en fredning samt hel eller delvis ophævelse af en fredning kan kun foretages efter
reglerne om gennemførelse af fredninger, jf. stk. 6.
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-3, kan der endvidere kun meddeles dispensation, hvis det
ansøgte ikke indebærer en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betydelige forstyrrelser af arter, som et Natura 2000-område er udpeget for, ikke beskadiger eller ødelægger yngleeller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for visse særligt beskyttede dyrearter (bilag IVarter), og ikke ødelægger visse særligt beskyttede plantearter.
Dem omhandlede vejstrækning ligger inden for fredningen af Sunds Sø, jf. Overfredningsnævnets
kendelse af 6. marts 1980 om fredning af arealer ved Sunds Sø.
Fredningen tilsigter at sikre arealet som et udflugtsområde i forbindelse med badning, lystfiskeri,
sejl- og rosport samt at fastholde den eksisterende udsigt fra landevejen over søen.
Ifølge fredningens § 1 skal arealerne med nærmere angivne undtagelser bevares i deres nuværende
tilstand. Det følger heraf, at der ikke må foretages bebyggelse, opsættes campingvogne, telte, skure,
master, skilte, hegn el. lign. eller foretages beplantning, ligesom der ikke må foretages terrænændringer eller henkastes affald.
Den ansøgte udvidelse af vejen indebærer, at den eksisterende vej på en nærmere angiven strækning udvides fra 3 til 4,5 meter. Hertil kommer etablering af nye p-båse og beplantning - en samlet
udvidelse på 5 meter på den omhandlede strækning 300 meter lange strækning svarende til 1500
m 2.
Ansøger har overfor nævnet oplyst, at vejen - som i dag - vil blive befæstet med grus, mens pbåsene vil fremstå som græsklædte, evt. med en underliggende befæstning, hvis der skulle være
behov herfor.
Et flertal på 7 af Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer finder, at en udvidelse af den eksisterende vej som beskrevet ikke ses at indebære så indgribende ændringer af fredningsområdet, at
projektet vil være i strid med fredningens formål.
Det er derfor flertallets opfattelse, at der inden for rammerne af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1,
kan meddeles dispensation.
Flertallet finder efter en konkret vurdering, at der bør meddeles dispensation til det ansøgte, idet der
findes at være tale om et ubetydeligt indgreb, som ikke findes at påvirke de interesser, der skal
varetages med fredningen i nævneværdig grad, herunder påvirke udsigten fra landevejen over Sunds
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Sø i negativ retning. Det er indgået i nævnets vurdering, at den eksisterende vej er meget smal og
kan medføre de beskrevne problemer.
Flertallet finder, at der skal udarbejdes et detailprojekt, der skal forelægges fredningsnævnet til
godkendelse.
Flertallet stemmer derfor for at ændre fredningsnævnets afslag til en dispensation.
Mindretallet (Pelle Andersen-Harild og Jeppe Brogård) finder, at det ansøgte er i strid med fredningens formål, hvorfor det ansøgte ikke kan tillades ved en dispensation.
Mindretallet stemmer derfor for at stadfæste fredningsnævnets afgørelse.
I overensstemmelse med flertallets stemmeafgivning går Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse
herefter ud på at ændre Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig dels afslag på ansøgning om dispensation til en dispensation. Der skal udarbejdes et detailprojekt, der skal forelægges fredningsnævnet til godkendelse.

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne

Lisbeth Toft-Petersen
fuldmægtig

Afgørelsen er sendt pr. mail til:
Geopartner, ahl@geopartner.dk – j. nr. 13289 – ahl
Herning Kommune, kommunen@herning.dk og ngojs@herning.dk – sagsnummer 01.05.00-P00-11-14
Fredningsnævnet for Midtjylland, vestlig del – FRD 45/2013, midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk
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