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Ma~~.nr. 29,..3R. Veater Vandet by o~ eo~.
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Fredningstilbud. dommcrkontor("t i Vcsterv~

Undertegnede ~J".. rf, ..~ "J,,,<!4 ø-f~'" 4 ,b~
tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~,,6 DrlX;XX og 3:Q.

af ~. j.J --~ by f~ ~ ;'Gt,,~
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

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

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, telefon- og tclegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalg~steder, isbode'~,"vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

-Jeg fereeholder; mig-deg -ret-tt!--et-

For frednin~en kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbucl tinglyses på min ejendom matr. nr.

~ ~"&~x~t3b af .Ii; p~ by /U 1-60 ,~~ sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for tL;" ~.L-~

amt og ,..b. p <-~c,- ~ menighedsråd hver for sig. ', .

?'c••• _.r.--'~ ,den ~ ~ 19 .","f O

Idet fredningsnævnet for ~~,;,~ amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbu~, yestemmes ~r~t. at tilbudet skal lyses som,..se~itut på matr. nr. fl,!f, c~ :5.&
af ~ "P'ae-.o6;,/ by ø~ 9ti1r't~ ,- {/ sogn,

af hartkorn: O tdr. tf skp. tf( fdk. / !~.alb., hvilket matr. nr. i forbih-
d~lse med matr.' nr. 3Q......r : ibd. udgør et landbrug.
Det fredede areal ses ind"te'gn'et på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten. ,

M.h.t.pantehæftelaer.b~~Brett~~heder.eerv~tu~ter o~ øvri~e by~er '
:" Fredningsnævnet for ~.b/: amt, den !IB/Cl l'lS"Y .h~nViBeB. til .
l : ~ln~bop.;en •
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Nærværende kort .suppleret I s vang.
et terræn omfattende den 5ydiige det
af mair.nr. g(J og 130.
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Afgørelser - Reg. nr.: 01388.04

Dispensationer i perioden: 02-10-1985 - 03-12-1985
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, ';'odtaget i frp-dnfn,.~~tyrersen e<../(}. SG
Udskrift 1 OKT. 1985 ~~ ..

af ! REG. NR. 13 'g <g D
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Til fredningsregisteret
til orientering 'l/ _

'//0 -S"~.9M<
\Den 12. september 1985holdt fredningsnævnetfor Viborg amts

nordligefredningskredsmøde på nedennævnteejendom.

Mødt var formanden,dommer Knud S. Lund,NykøbingMors, og medlem-
merne,amtsrådsvalgtmedlem JohanMikkelsen,Hurup, og det kommunevalgte
medlem, Peder Fink, Hundborg.

Der foretoges:
Sag nr. F 72/1985 Sag vedr. dispensation fra frednin-

gen af V. Vandet kirke, for V. Vandet
Menighedsråd, til at opføre et mas-
kinpus ved V. Vandet pr.æstegård.

Der fremlagdes:
l. Fremsendelsespåtegning af 18. juli 1985 fra Ålborg Stifts-

øvrighed på skrivel$e af 30. maj 1985 fra H. Jørgen Erik-
sen, præstegårdsudvalget, med påtegning af 17. juni 1985
fra Thisted provsti, med påtegning af 30. juni fra pnæ-
stegårdskonsulenten for Ålborg Stift og p~tegning af 17.
juli fra kirkegårdskonsu1ent Mogens Andersen, med bilag.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite for Thy
mødte skovrider P. Skarregaard.

For Stiftsøvrigheden for Ålborg stift mødte bygningskonsu-
lent"arkitekt P. Hansen, Thisted.

For pnæstegårdsudvalget mødte formanden H. Jørgen Eriksen
og Ejner Thomsen.

Sagen drøftedes. Fredniqsnævnet tilkendegav, at der er sin-
det at godkende opførelse af et maskinhus med garage med en place-
ring som ansøgt, således at maskinhusets sydlige gavl flugter, med
nordsiden i forpagterboligen, på betingelse af at gulvarealet ikke
overstiger 200 m2, at kiphøjen ikke bliver over 6 m og at bygningen



.; kOlDlll8r til at tremstå i en rødbNn tarve •
Det endelige projekt skal forelægges fredningsnævnet til

godkendelse •
. Sage'n·'sluttet.

Mødet hævet.
Knud S. Lund.

•
Udskriftens rigtighed bekræftes.
F,redningsnævnet fo~Yiborg amts
nordlig~ fr~dningskreds, den

r r ( 2 7 SEP. 1985

~\
J Knuct S. L:uDd
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~1 3 DEC. 1985Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Viborg amts nordlige fredningskreds.

Til fredningsregisteret
til orientering .(?/.z - & s-

kw(

Den 3. december 1985 holdt fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige fredningskreds møde på ~a~~~~~~~~x~J~~a~~~dommerkontoret i
Nykøbing Mors.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Nykøbing Mors, og medlem-

merne, amtsrådsvalgt medlem Johan Mikkelsen, Hurup,

Der foretoges:

Sag nr. r 122/1985 Sag vedr. dispensation fra fredningen
af V. Vandet kirke for V. Vandet menig-
hedsråd, til at opføre et maskinhus ved
V. Vandet præstegaard på matr. nr. 9 b m.fl.
V. Vandet By, Vandet.

Der fremlagdes:
l. Skrivelse af 20. november 1985 fra Thisted kommune, teknisk

forvaltning, med bilag.
Sagen drøftedes telefonisk med det amtsrådsvalgte medlem, Johan Mik~

kelsen, Hurup, og det kommunalvalgte medlem, Peder fink, Hundborg. frednings-
nævnet meddelte herefter enstemmigt dispensation i henhold til naturfrednings-
lovens § 3~ tilopførlse af det ansøgte maskinhus på betingelse af at det kom-
mer til at fremstå i en rødbrun farve.



·.
Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

dato.
Afgørelsen kan efter naturfredningslovens § 58 indbringes for

Overfredningsnevnet, Aaaliegade 7, 1256 København K, af bl. a. den, der
har begæret fredningsnævnets afgørelse, 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 over-
fredningsnævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.
Knud S. Lund.

ee \

Udskriftens rigtighed bekræftes.
fredningsnævnet for Viborg amts
nordlige red· gsk ds, den 12.12.85
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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.



Side 2/3

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
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