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, J •

) : ;

Akt:. Skab nr.
(udjytdes GI dommerkontoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:' . !' -[
(i København kvarter) .

eller (i de søndenydske lands· I!. G1J'8&e J
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Jf&lutl'UJ .OJDI.. . -ltIlbers }
K d·t bopæl:re I on

h'eal ec" 1J'rec1D1D&1ila.Yn." to "f Vll::OI"nmelderens navn og bopæl (kontor):e~''i'~~.dad.Q .?8.12.1951
(hvor sådant nndes) .. otto Uørltoe. Fredningsnævnet for

Viborg amtsrådskreds.
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
aeoiabedar'" tOI" • .-utrup 8011'

Undertegne1Je/der er ejer af matr. nr. lJl

af . by sogn,
erklærer herved, at ~b~Jl til ut I autl'UP kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskred"r Jn~t på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, elle;-foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kftH. eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod

af kirkegårdsdiget og iøvrigt af eD •• , U.i. trfli de' yutre b3.me at _tr •

•• 'o til d.' aO%ulI.tre bSorDe~t lustr.aJ'. 1. oa dereft.r .t.. tl'lkel.k~ll.t fOr .. tr.nr. la.
Cben8lirne freaa&r at de, 'lak1.~l'atloD"yed.bafte4. kol't. Der

fol'lteholdeø ret for ulllpedøAd •• t11 aøMo41a b.b,golae tor
kirke OB; klrkq4rdeø. hvol'O. aeolcbedørådlt yJ,1 kOllt.~.r. '.. 4
tredD1uiSø-YD •••

Bad.U. lJeateamea. tit et stort \\_sa"a ., et _ton .bon&-
tre 1 4e [i &all1e prraatopl'dab •• DOrd tor kll'k....rd.D ikke d t.14...

•

såleEles, S81H det fremgår af det delllarlttionen ,edhæfle4e kort
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

ør f'rørtn;no~n!P"not fnr "ihnrn 'lrnft" ~/~t"lrro.~C' C'~ll"'\"l+ ....,.,n... in ....nrl' ....,\An ... '" ...
_. ---- .... ·o~ ... _· .. - •. m , w~ ..... : ... o on.wo o.. ': .. ftft'ftt'ftX1t"pou1l1wiyal," tor

For frednmgen kræv", "S. Ingen erstatnmg. SMlllD& bel'reJel'8 pl'....'l.

R.uutrup ,den 26.,u11 1951.
ø.lrald Bao•• a. Anders Ihlsen. li.la G,.np.
11ele Ohr. 11eloea. AntOD ftøup. ~rl hiedal.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrålk~e~9d'~:~"8ransfa:rde fredningstilb.~
være at tinglYEil13å åeR fefftllflIlP,'f1le ejeR99fR. ~ nu

J"lrklUøt ste,tl. tona pAtepe,,- to
FREDNINGSNÆVNET F~ORG AMTSRADSKREDS. tone.la.

Viborg, d~n 20...... 1951.
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 
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     Herning den 23. juni 2020 

                                                                                                                          FN-MJV-11-2020 

Skive kommune 

jkha@skivekommune.dk 

 

 

Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ejendommen Nautrupvej 30D, 7870 Roslev – 

K23 – Nautrup Kirke 

 

Skive Kommune har på vegne bygherren Allan Dalgaard indsendt en ansøgning om dispensation til 

opførelse af en tilbygning på 28 m2 til eksisterende trelænget beboelses- og kontorbygning på 252 

m2.   

 

Ansøgningen 

Den ansøgte tilbygning skal placeres som anvist på tegningerne og opføres i røde sten, som den re-

sterende del af huset. Endvidere skal taget være i røde eller sorte engoberede tegl, som passer til 

kirken eller bygningen ved siden af stuehuset. Tilbygningen er ca. ½ meter lavere end resten af huset, 

og den nuværende sydvestvendte gavl fjernes, således at taget på den oprindelige bygning får samme 

vinkel i hele bygningens længde.   

 

Fredningen  

Der er tale om en Provst Exner-fredning ved Nautrup Kirke, hvoraf det blandt andet fremgår: 

 

”… at kirkens omgivelser ikke må skæmmes, eller at indsigten til eller udsigten fra kirkegården for-

hindres…”  

 

Fredningsnævnets sagsbehandling 

Ansøgningen med bilag har været sendt i høring hos Viborg Stift, Provsti og Durup-Tøndering-Nau-

trup Menighedsråd. 

 

Fredningsnævnet har ikke modtaget indvendinger mod det ansøgte. 

 

Fredningsnævnets sagsbehandling. 

Fredningsnævnet har besigtiget ejendommen den 16. juni 2020, hvor foruden fredningsnævnet var 

mødt; 

 
Lodsejer Allan Dalgaard 

Stiftsøvrigheden ved Katrine Søbo Andreasen og stud.jur. Mads Aaen 

Kirkekonsulent Mogens Dueholm 

Durup Tøndering Nautrup menighedsråd ved Karen Marie Thorhauge 

Skive Kommune ved Jakob Kruse 

Friluftsrådet ved Anni Oppelstrup Blohm. 
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Ingen af interesseorganisationerne havde indvendinger mod det ansøgte. 

  

Viborg Kommune oplyste, at de heller ikke har indvendinger mod projektet.  

  

Miljøstyrelsen har oplyst, at det ansøgte ikke berører noget Natura 2000-område. 

  

Fredningsnævnets afgørelse 

Efter votering traf nævnet følgende afgørelse: 

 

Fredningen har til formål at beskytte kirkens omgivelser, således at de ikke skæmmes, og sikre, at 

indsigten til eller udsigten fra kirkegården ikke forhindres. 

 

De hørte interesseorganisationer har ikke haft indvendinger mod projektet. 

 

Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, dispensation 

til det ansøgte, da det ikke findes at være i strid med fredningens formål. Der gives tilladelse til etab-

lering af en tilbygning på 28 m2 til eksisterende trelænget beboelses- og kontorbygning.   

 

Nævnet har lagt vægt på, at den nye tilbygning ikke kan antages at skæmme kirkens omgivelser eller 

udsynet fra og indsynet til kirken og kirkegården.     

 

Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 

 

 At tilbygningen er på 28 m2 

 At taget beklædes med røde eller sorte engoberede tegl 

 At tilbygningen opføres på de vilkår, der fremgår af det ansøgte materiale. 

 

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 lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevarekla-

genævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 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 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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 nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet 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 li-

geledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   

 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) 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 frist for efter-

kommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, 

tilbagebetales gebyret dog ikke.  

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasnin-

ger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i 

sagen.  

 

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet 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 afgørelses-

udkast i partshøring. 

 

En tilladelse 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 en tilladelse bortfal-

der, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

 

 

 

http://www.naevneneshus.dk/
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