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FREDN IUGSTILBUD.------~---------------~------~-

Menighedsrådene i Sjelle og Skjø~in~ sogne~ der bestyrer den

præsteembedet tilhørende ejendom IlBtr. Dr •. la Sje1le by og aO[Tl til·

byder herved at lade nedennævnte areal at denne ejendom•. der omfat-

ter præstegårdens gårdsplads og have, frede.

Arealet besJl:rives således: den del af ro tr. Dr. la •• der mod ye:

. afgrmnses af skellet til matr. nr. lb og dettes forlængelse modByd

og modsyd afgrænses af en linie langs staldens nordlig~ 'facade for·
længet mod øst og vest.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må. iJrJ!:ebebygcea eller beplantes. midlertidj.gt elle!!:

vedvar~nde, ligesom der heller ikke på arealerne må graves ~rus el1

anbrinE;es trallsformatol'stationer, telefon- og telegrafmaster o. li,'

e3 heller opsættes skure, udaalgs:Jteder, isboder,. vogne til beboelH
eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedoforstyrrende

genstande.

Sålmnge det pågældende areal administreres af de kirkeliee LllJ'11

"t •
digheder,. træffer kirkeministeriet afgørelse omnyplacering ·-af.~~~-

ninger, herunder tillige selve byggeplanen samt tilbygninger lil.v. o

ombygninger,. der ændrer præstegfu-dells udseende,. uaaset fredningsdeK

ra.tionen.

For fredningen kræves inc,en erstatning.

Ovenstående frednincstilbud kan tinglyses på ejendommen~tr.
la af Sjelle by og oogd, dog uden udgift for mcnifpedtirådene.
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dommen måtte blive solgt, så at den ud8b' af de kirkelige myn-

digheders bestyrelse, da tillige af menighedsrådene for.S3elle
og Skjørring sogne •

•Sje~le, den -to.~/qS' et.
~'9-l{l/wfu~ ~ ø(tlA'r4~

C/I&, ~/,;/~'n ;V~~
Som formand for menighedsrådene og idet jeg attesterer,

at underskriverne ud@Ør'samtlige medlemmer ~f fællesudvalget for
menighedsrådene i Sjelle og Skjørru1g sogne.

Sjelle;. den c20. ~/'1S.t .., .

rf~k,sr;ød7
~ • • .: • l"

, l
2.g.1606 Ole
KK.

",--

Det tiltrædes, at nærværende fredningstilbud tinglyses
som servitutstiftende på. matr.nr. l a. 1'0>" ~ jGllc ~Y o:; ::'o:,n.

Kirkeministeriet, den 5. august 1952.
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• t~~e og godkenda dot fI~~~ntte fredningst1lbud sål.d• C es ,_.
dette vil være at tinglyso b~m sf:>rvitutstiftond-3 pi de fot'a ....
næ,rnte matr1kelnumre, med: r'ioritet forud for al panteg~ld.
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FREDNINGSTILBUD
17. ,oL ,l l "]; ,

Undertegne,de ~ W· .!t4/;l J...u..J:. ,I ' ..

tilbyder herved,som ejer af matr. nr. g7, l "J/
af "i.tiu. by l'
at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom

- I

sogn,
frede.

Arealet beskrives således:

j'

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes,'midlerti-

digt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne
må graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skørthedsforstyrrende
genstande. I L . I 'I..

Jeg forbeholder mig dog ret til at lA."~ Q/vt.~l

~ ,O't .....}~ d.J1 ~ :t~1~åA:.0 d<..t iuU:p,. 'i- ~~t~ ....
'. n A I. ' l~ • -i.t.lo ' J. (

u> -Ii"""'" \.'Ao ..t'Q ti.\ l-\.M.\4. ~- +11~C....<tWM I ,~", ~"1~ t ~ \,~ ';:"':'

;"v.~).. .u,v., ~. l)

j.,...-.,

...-"

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

tinglyses på min ej endom ma tr. nr. ~ ')c.. '.i :"
I d~ "I,

af l iJ,:_,,- bY;1/ sogn,
dog uden udgift 'for mig. ~

Påtaleberettiget i henhold
fredningsnævnet for Århus amt og
råd hver for sig.

til foranstående er~
k iU..tL menigheds-

r .~, •• I II

~,I, ~
,

,den ~j/:') lg::i
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Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at mod-
tage og godkende det fremsa~te fredningstilbud, således at
dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de foran-
nævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld.

.{..tT\J I~Dll'lJf
...{. ...O 't~:i," ..:'-\o\.{~

Fredningsnævnet i Århus amt.
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·frcml:lg t i Naturfredningsnævnet
fer JI.nrhus l\mt, den lAIt· 19;:'u
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A/;<r1952, len l./'
De li fore tou~ 8 8<:,-(;

juli hold t f;rednine;SJl2Nne,t .lløde i Sjelle.
nr. 7/1949 ~lJ',=l1Jli~'L <:.1' ~jE..lll:i ki,L''r:t~

cl.Jc;'ivelseJ7 ('nr. 2~)
:Jer &.fSbtdE;l:;; s<".l:rclEllde

1:<:ncl>31se

Du de kir~\.t!llL::c i.1lntli[)lb'der i ilell.!lold til kir;.h.ili.istel'iet.,
cirhu.la:l'e <-~:f2u'je, __'lL:.r 1::J'i9 J,~,l' j":r.e:.l;;,,,t ,oJl:.:..l(c o..•, ht U€r fon: GL.-

Les irt:ul.illt,.CJi'or;" :"',c;ltl!ilILer tjl ::;i~lillc i:d 8jelle kirkes e.,ILi-

vE:lbE:r, OL cl,. lrt.'I,illjHt~:Jll';VJl(: L ~."l' l'lldltt 1.el.lt:luc;vnte J~Or"libL, J. ',-

Id nL€ l' pi:. , ;.l',-;1fE:c'H::

"t blE"l, der er belitA"::<::Hlle ,ibt for kirken, Lvil"r\:et hl'E.<:l

i JaHtriklen er bet€L;.r.et "Vc,.uluhL".lell" o~ tJO.4 tj,LJl,):rer ·o~T•.<rlJlit;lll;

i i.:ljelle
et al'l:il,l [J,f L;.bdejorder. j i.:ljelle b~T, d'er er l;eliCLE:nde ver;,;

for kirket,~,Hrdell ot; ".ftin,ll:i;)Ub L,l dCll.le I ILJ<,.,tr.j,ll'. lb OL uerl 01'-

f.CHtliLE ve j, ~t,_ ,t
et ,n"" l ~.f U.dejOl'Ll<::.1 i ,JjL1:"c :)~r, ller Cl' lh::lic...d;.lCle ';J~r;l

for i~ir;~eLhc...l'cltn OL 1:i'(;H;l.~(;b 111 ll(;l111e, •.IC:. .. t:r.lll'. lu, )1.1. OL un .. 1J-

uu:.u:,en, matr. nr. 91, hvortil tinglyst adkomst fTlangler,

sl.e.lecleb bO.1 llL:i,-,e 1;..l'e"le1' <11' iJ.clLe<..llt:;L 1)c...1, dt.t fl'.,; .• lc..t.;te
l idb, 11t; U. E: ;;; i l\ilL,.t.llde o1.llc ..nc:

..t.,1'e<.-.l\;;1'.,(1 ..1<'.0 ilc.E: 1e:j21(A"G~ \;;llcl :)E:lll'''lLeO:.o, •. j(llerLilliLt

l)J'L.;.!;:;b t1l;1;sfOl' .• Lturstc.,tj,O,'01', 1..,,"lt:icIJ- el. tt:.lecn"l' ..<-.st",:r. t:J .•
liLl]· , ej J.",llLi.' C'..J':>; .tt,":" ~,~cal'<::, .'I(",;,lC"bt(:der, i.~;)()jtir, VOL,llt

til Ul::bv(;J.i::.G elle1.' C~)l),=Vl,l':i."t. ;-.1.' z'(;-!bk;.ll€l tI. ljt>~. S;';:0lJ},t::d;.,;-

[01.':. ..1,:,' l'l <.: L,!,!:: U:;ILt: ;Jlle.

i:'or Il't.cl1l1.l.L"-L ~rc.lE::" i",Cu. t.Lc1.l.tLilJL'

v il v; 1\~. ,i.. c ti:~Ll./lOJt;.;
~'f,~A'... <,. .....
l(.l· ":",.l..'( l.d(~(Jlu~.!elJ.1r 0[; u·de j LoHlt:å! i .,j (.1-

(J... •
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'
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AFGØRELSE 
i sag om opførelse af bolig i Skanderborg Kommune 
  
Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del´s afslag af 19. 
december 2012 på ansøgning om dispensation fra kirkeomgivelsesfredning (Exner-fredning) til at 
bebygge ejendommene matr.nr. 89c og 91, Sjelle By, Sjelle.  
 
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, stk. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
1 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 
Det er i klagen navnlig anført, at det ansøgte byggeri er i overensstemmelse med den for området 
gældende lokalplan, at kommunen er indstillet på at tillade byggeriet og at indsigten til Sjelle Kirke 
allerede i dag er begrænset på grund af bevoksning på ejendommene. 
 
Sagens oplysninger 
Ejendommene matr.nr. 89c og 91 er omfattet af en frivillig kirkeomgivelsesfredning (Exner-fredning) 
af 21. september 1952.  
 
Det fremgår af fredningsdeklarationen, at arealerne ikke må bebygges eller beplantes, midlertidigt 
eller vedvarende. Ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformator-
stationer, telefon – og telegrafmaster o. lign. eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til 
beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.  
 
Den daværende ejer har forbeholdt sig ret til at bebygge arealet i det omfang, det er nødvendigt til 
brug for savværksvirksomhed på ejendommen, men ikke højere en én etage.  
 
Ejendommene er endvidere omfattet af lokalplan nr. 11 for Sjelle By – vedtaget af Galten Byråd i 
1980. Ejendommene ligger i lokalplanens område 24, som kun må benyttes til boligformål. Der må 
kun opføres én bolig på hver ejendom og bebyggelse skal være i ét plan med evt. udnyttet tagetage.  
 
Ejendommen matr.nr. 89c er på 1100 m2 og ejendommen matr.nr. 91 på 32 m2. Ejendommene er 
ubebyggede. Ansøger ejer også den bebyggede ejendom matr.nr. 10l. 
 
Kommunen har modtaget en ansøgning fra ejendommens ejer om dispensation fra fredningsdeklara-
tionen til at opføre en bolig på de omhandlede ejendomme – et dobbelthus, tofamiliehus eller et 
énfamiliehus. 
 
Ansøgningen vedrører følgende forslag: 
 

1. Der foretages arealoverførsel således at den bebyggede ejendom bliver på ca. 770 m2 og så 
der skabes 2 ejendomme hver på ca. 590 m2. På disse ejendommen ønskes opført et dob-
belthus, der sammenbygges i skel.  

 
2. Der foretages arealoverførsel således at den bebyggede ejendom bliver på ca. 770 m2 og så 

der skabes en ejendom på ca. 1180 m2, hvorpå der ønskes opført et tofamiliehus.  
 

3. Der foretages arealoverførsel således at den bebyggede ejendom bliver på ca. 950 m2 og så 
der skabes en ejendom på ca. 1000 m2, hvorpå de ønskes opført et enfamiliehus.  

 
 

Kommunen har overfor fredningsnævnet tilkendegivet, at man ikke kan godkende forslag 2, der ikke 
lever op til lokalplanens bestemmelser om, at der kun må opføres én bolig på hver ejendom. 
 
Kommunen kan anbefale, at der meddeles dispensation til bebyggelse i overensstemmelse med for-
slag 1 eller 3.  
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Efter kommunens vurdering er der tale om huludfyldning. Der har tidligere været et andet vejforløb 
det pågældende sted. Præstegårdsvej har dog haft det nuværende forløb siden 1965. Den eksiste-
rende bolig på matr.nr. 10l er placeret hvor den tidligere vej forløb.  
 
Kommunen har endvidere anført, at opførelse af en bolig på ejendommen er i overensstemmelse 
med lokalplanen, hvilket byggeri til savværk ikke er, og at det ansøgte byggeri ikke i væsentlig grad 
vil forringe indsigten til kirken.  
 
Kommunen er indstillet på at meddele landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1, til det ansøgte 
byggeri, såfremt det lever op til kravene i lokalplanen og opføres som et traditionelt længehus i 
maks. 1½ etage. 
 
Såfremt fredningsnævnet meddeler dispensation til det ansøgte er det kommunens vurdering, at 
fredningen dermed mister sin betydning, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at ophæve fred-
ningsdeklarationen. 
 
Fredningsnævnet har anført, at ejendommene ligger umiddelbart overfor Sjelle Kirke, der har været 
grundlaget for fredningen og at det fremgår af fredningen, at arealerne ikke kan bebygges. Det an-
søgte er således i strid med fredningens formål. Fredningsnævnet har herefter ikke meddelt dispen-
sation. 
  
Det er i klagen navnlig gjort gældende, at ejendommene er omfattet af lokalplan nr. 11, som udlæg-
ger området til boligformål og at kommunen er indstillet på at tillade det ansøgte byggeri.  
 
Ejendommen matr.nr. 89c er bevokset med store træer og der har tidligere været yderligere tættere 
bevoksning på ejendommen. Indsigten til Sjelle Kirke har således gennem lang tid været hindret af 
bevoksning, hvilket ikke har været påtalt af fredningsmyndigheden. Fredningen kan derfor betragtes 
som ”udhulet”.  
 
Klager har i forbindelse med fredningsnævnets besigtigelse foreslået en alternativ placering af evt. 
bebyggelse – langs det vestlige skel – hvor bebyggelsen vil syne mindre og tage mindre udsyn til 
Sjelle Kirke fra Voldbyvej end den nuværende beplantning. En dispensation kunne i givet fald betin-
ges af, at den eksisterende beplantning skæres ned og at arealet fremover friholdes for høje træer 
mm. 
 
En bebyggelse til savværksvirksomhed vil i højere grad hindre indsigten til kirken end en hensigts-
mæssigt placeret beboelsesbygning i én etage. 
 
Der er tale om en frivillig fredning. Hvis fredningsnævnet ikke kan/vil meddele dispensation burde 
det overvejes at ophæve fredningen. Ejendommene er af begrænset størrelse, ligger i centrum af 
Sjelle, har gennem længere tid været benyttet i strid med fredningens formål og vil kunne bebygges 
efter den gældende lokalplan for området.  
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Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 
 
I sagens behandling har deltaget Natur- og Miljøklagenævnets 10 medlemmer: Pernille Christensen 
(formand), Ole Pilgaard Andersen, Martin Glerup, Leif Hermann, Per Larsen, Marion Pedersen, Poul 
Søgaard, Peter Thyssen, Jens Vibjerg og Henrik Waaben. 
 
Natur- og Miljøklagenævnet udtaler: 
 
Ifølge naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 
fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående afvigelser fra en 
fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. stk. 5, kun foreta-
ges efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  
 

De i sagen omhandlede ejendomme er omfattet af en frivillig kirkeomgivelsesfredning (Exner-
fredning) af 21. september 1952.  
 
Ifølge fredningen må arealerne ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende. Ligesom 
der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon – og tele-
grafmaster o. lign. eller opsættes skure, udslagssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring 
af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.  
 
Den daværende ejer har forbeholdt sig ret til at bebygge arealet i det omfang, det er nødvendigt til 
brug for savværksvirksomhed på ejendommen, men ikke højere end én etage.  
 
Formålet med kirkeomgivelsesfredninger har generelt været at bevare kirkerne som en del af land-
skabs- og bybilledet. Det indebærer navnlig, at indsigten til kirken, set fra såvel nære som fjerne 
omgivelser, skal bevares. Hertil kommer beskyttelsen af udsynet fra kirken og fastholdelse af et fri-
rum i de nærmeste omgivelser omkring kirken.  
 
Overfredningsnævnet traf allerede i 1988 en principiel afgørelse om forståelsen af disse fredninger. 
Afgørelsen gik ud på, at opførelse af mindre bygninger, som er nødvendige for kirkens eller kirkegår-
dens benyttelse, ikke er i strid med fredningsformålet og derfor i givet fald vil kunne tillades ved 
dispensation. Natur- og Miljøklagenævnet har ved sin dispensationspraksis anlagt en lempeligere 
vurdering af mindre byggeri til kirkeformål, herunder menighedshuse, graverbygninger mv. end byg-
geri til andre formål. Det er herved forudsat, at en placering i nærheden af kirken, inden for det fre-
dede område, er fundet nødvendigt. 
 
Der er ansøgt om dispensation fra fredningen til at opføre en boligbebyggelse – enten et enfamilie-
hus, et tofamiliehus eller et dobbelthus på de i sagen omhandlede ejendomme. Under fredningsnæv-
nets besigtigelse blev der foreslået en alternativ placering længere mod vest.  
 
Natur- og Miljøklagenævnet finder efter en samlet vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte fred-
ningsnævnets afgørelse og meddele dispensation til opførelse af det ansøgte byggeri. 
 
Fredningen indeholder et udtrykkeligt forbud mod bebyggelse. Det forhold, at den daværende ejer 
havde forbeholdt sig ret til at bebygge arealet i det omfang, det var nødvendigt til brug for sav-
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værksvirksomhed på ejendommen kan ikke føre til en dispensation til opførelse af en bolig. Der kan 
heller ikke lægges vægt på, at lokalplan nr. 11 udlægger området til boligbebyggelse. 
  
Det kan endvidere ikke tillægges vægt, at der på ejendommen er store træer, der hindrer indsigten 
til Sjelle Kirke. Det bemærkes herved, at fredningen indeholder et forbud mod beplantning, hvilket 
ikke indebærer, at den beplantning der fandtes på ejendommene på fredningstidspunktet skal fjer-
nes/holdes nede af hensyn til indsigten til kirken. 
 
Nævnet skal bemærke, at ophævelse af fredningen i givet fald forudsætter, at der rejses en ny fred-
ningssag efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 6.  
 
Herefter stadfæstes Fredningsnævnet for Midtjylland, østlige del´s afslag af 19. december 2012. 
 
 

På Natur- og Miljøklagenævnets vegne 

 
 

Lisbeth Toft-Petersen 
Fuldmægtig 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Afgørelsen er sendt pr. mail til: 
 
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, marh@domstol.dk – sags nr. FN 2012.142 
Skanderborg Kommune, skanderborg.kommune@skanderborg.dk – sags nr. 11/57 169 
Geopartner, bjj@geopartner.dk – j.nr. aa415  
Naturstyrelsen, nst@nst.dk 
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
(midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk)

Den 3. juli 2020

FN-MJØ-124-2019. Opførelse af nyt udhus

Fredningsnævnet modtog den 22. november 2019 Skanderborg Kommunes udtalelse om en ansøgning om 
at opføre et udhus på matr.nr. 1a Sjelle By, Sjelle, Præstegårdsvej 3, 8464 Galten. Ansøgningen er indsendt 
af ejendommens ejere Lene Nedergaard og Søren Fredslund Nedergaard. 

Fredningsnævnet har efter besigtigelse besluttet at meddele dispensation. Begrundelsen for afgørelsen er 
anført neden for i afsnittet om fredningsnævnets afgørelse.

Sagens baggrund

Ejendommen er omfattet af en fredning af 21. september 1952 af Sjelle kirkes omgivelser. Arealerne må ikke 
bebygges eller beplantes midlertidigt eller vedvarende. Der må ikke graves grus eller anbringes transforma-
torstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til 
beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Den daværende ejer 
forbeholdt sig ret til at bebygge arealet i det omfang, det er nødvendigt til brug for savværksvirksomhed på 
ejendommen, men ikke højere end én etage.  

Fredningsnævnet traf den 19. december 2012 afgørelse om ikke at meddele dispensation på en anden ejen-
dom omfattet af samme fredning (FN 2012.142). Projektet omfattede et nyt énfamilieshus eller et dobbelt-
hus på et ubebygget areal. Fredningsnævnet begrundede afgørelsen med, at arealet var beliggende umiddel-
bart over for kirken, og at projektet derfor var i strid med fredningens formål. Natur- og Miljøklagenævnet 
stadfæstede afgørelsen. 

Skanderborg Kommune har oplyst, at der er tale om den tidligere præstegård, som er afhændet til privateje. 
Ansøgningen omfatter et udhus på 172 m2, der skal benyttes til garage og værksted. Der ønskes opført et 
udhus med respekt for den historiske præstegårds struktur og karakter. Udhuset ønskes derfor placeret øst 
for de to bygninger med en størrelse, så der er størrelsesmæssig sammenhæng med ejendommens øvrige to 
bygninger. På den måde får det samlede byggeri struktur af en trelænget gård. Facaderne udføres i sortma-
let træ som 1 på 2. Taget bliver stråtækt. Stern og kip udføres som på præstegården. Der er på ejendommen 
registreret en bolig på 325 m2 og en bygning med 120 m2 bolig og 140 m2 udhus. Begge bygninger er fra 
1853. Det kan ses af målebordsblade fra 1842-1899, at ejendommen har været en firlænget gård, hvor der 
har været en bygning samme sted som det nu ansøgte udhus. Af målebordsblade fra 1900-1971 fremgår der 
en trelænget gård med en driftsbygning mere mod sydøst. Her er strukturen brudt i forhold til det tidligere, 
men der er stadig en bygning på samme sted som det ansøgte udhus. Det fremgår dog af et luftfoto fra 
1954, at der ikke var et udhus med den ansøgte placering. Det må derfor være før dette tidspunkt, at bygnin-
gen har været der. Den sydvestlige bygning er nedrevet mellem 1980 og 1987. Der har herefter kun været 
tale om en tolænget gård.  

Aarhus Stift har udtalt ikke at have bemærkninger til projektet, da udhuset ligger tilbagetrukket fra vejen, og 
da hovedhuset i forvejen tager udsigten til kirken. 

Skivholme, Sjelle, Skørring Menighedsråd har ligeledes udtalt ikke at have bemærkninger til projektet. 

Skanderborg Kommune har om Natura 2000 udtalt, at projektet hverken vil medføre en væsentlig negativ 
indvirkning på beskyttede naturtyper eller levesteder for beskyttede arter. 

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk
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Skanderborg Kommune har sammenfattende vurderet, at ansøgningen omfatter et udhus, der skal benyttes 
til garage og hobbyrum. Ejendommen har været en firlænget gård, og der ønskes opført et udhus med 
respekt for den historiske og fredede præstegård. Det ønskes derfor placeret over for den vestlige længe 
med facader i træ og stråtækt på taget, som harmonerer med den ældre byggestil på ejendommen og der-
med skaber et traditionelt gårdmiljø. Kommunen er indstillet på at tillade projektet.  

Fredningsnævnets besigtigelse den 19. februar 2020

Fredningsnævnet behandlede sagen på et møde med besigtigelse den 19. februar 2020. I besigtigelsen delt-
og endvidere Søren Fredslund Nedergaard, Skanderborg Kommune ved Betinna Grønkjær-Petersen, Skivhol-
me, Sjelle, Skørring menighedsråd ved Steen Frøslev, graver Jørn Jensen, Danmarks Naturfredningsforening 
ved Niels Thernøe og Hans Jakobsen og Mads Emil Toustrup og Søren Kjærgaard fra naturteamet i Nævnenes 
Hus. Projektet blev gennemgået. Søren Fredslund Nielsen oplyste, at der oprindeligt har været tale om en 
gård med fire længer. Den ene af længerne brændte i 1800-tallet og blev ikke genopført. Den anden af læn-
gerne blev fjernet efter fredningstidspunktet. Det er den brændte længe, som ønskes ”genopført”. Det eksi-
sterende udhus bruges til udlejning og har i øvrigt et ikke brugbart parkeringsareal. Det ansøgte udhus skal 
bruges til garage og hobbyrum. Længen vil i forhold til indtegningen på bilagsmaterialet blive kortere, såle-
des at gavlen kommer til at flugte med gavlen på den parallelle længe. Den vil derfor også blive væsentligt 
mindre end den ansøgte længe og under 150 m2. Det er kommunen, der har stillet krav om, at der skal være 
10 meter mellem udhuset og beboelsesbygningen. Betinna Grønkjær-Petersen oplyste, at det endnu ikke er 
afklaret, om der skal være denne afstand mellem bygningerne, eller om det er tilstrækkeligt med en afstand 
på fem meter. Steen Frøslev oplyste, at menighedsrådet bakker op om projektet. 

Udhusets placering var ved besigtigelsen ikke afsat i marken, men den omtrentlige placering blev påvist. Det 
kunne konstateres, at en sådan placering ville tage noget af indkigget til kirken ved ankomst mod kirken fra 
Langelinie og ad Rosenvej. Det blev oplyst, at der i juni 2019 er sendt en ansøgning om vejens nedlæggelse til 
Skanderborg kommune, da beboerforeningen finder vejen farlig.

Fredningsnævnets formand oplyste, at sagen ikke er klar til afgørelse. Det er trods de kirkelige myndigheders 
tilslutning til projektet fredningsnævnets opgave at tage stilling til, om udhuset er i strid med fredningsfor-
målet. Det er derfor nødvendigt, at det afklares, hvor ejendommen vil blive placeret. Når Skanderborg Kom-
mune har taget stilling til den krævede afstand til beboelsesbygningen, kan den ansøgte placering tegnes på 
et nyt kort. Fredningsnævnet vil herefter gennemføre en ny besigtigelse med deltagelse også af Danmarks 
Naturfredningsforening, hvor bygningen skal være afsat i marken. Det blev aftalt, at fredningsnævnet orien-
teres om indholdet i ansøgningen om vejnedlæggelsen.

Det kunne i øvrigt ved besigtigelsen konstateres, at der var opsat et drivhus mod kirken. Søren Fredslund 
Nedergaard oplyste, at det blev opsat i 2019 uden forudgående ansøgning, og at det vil blive fjernet, hvis 
fredningsnævnet ønsker det. Danmarks Naturfredningsforening anførte, at placeringen er skæmmende i 
relation til kirkeomgivelserne, og at det bør placeres andetsteds på ejendommen. 

Yderligere sagsoplysning

Fredningsnævnet modtog den 30. april 2020 via Skanderborg Kommune et revideret projekt med et udhus 
på ca. 139 m2 og med en ansøgning om at bibeholde drivhuset på ca. 13 m2 på den opstillede placering. 

Skivholme, Sjelle, Skørring menighedsråd og Aarhus Stift har oplyst ikke at have indvendinger mod udhuset 
eller drivhuset. 

Fredningsnævnets besigtigelse den 22. juni 2020

Fredningsnævnet behandlede på ny sagen på et møde med besigtigelse den 22. juni 2020. I besigtigelsen 
deltog endvidere Søren Fredslund Nedergaard med arkitekt Peter Lund, Skanderborg Kommune ved Betinna 
Grønkjær-Petersen, Skivholme Sjelle og Skørring menighedsråd ved Steen Frøslev, graver Jørn Jensen, Dan-
marks Naturfredningsforening ved Olaf Møller og Lars Søgaard-Jensen og Friluftsrådet ved John Balle Jensen. 
Projektet blev gennemgået. Det blev fremhævet, at udhuset er gjort mindre. Udhusets placering var afsat i 
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marken. Det blev oplyst, at afstanden til den øvrige bebyggelse er på 10 meter, idet brandmyndighederne ik-
ke vil tillade en mindre afstand som følge af stråtaget. Det blev videre oplyst, at der endnu ikke er truffet af-
gørelse i sagen om vejens nedlæggelse. Søren Fredslund Nedergaard oplyste, at han også planlægger at byg-
ge et dige mod nord til kirkediget med samme højde og udformning. Danmarks Naturfredningsforening oply-
ste ikke at have indvendinger i sagen. Fredningsnævnet tilkendegav, at der vil blive meddelt dispensation.

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningen af Sjelle kirkes omgivelser betyder, at projektet kræver fredningsnævnets dispensation i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, hvorefter fredningsnævnet kan meddele dispensation, hvis det an-
søgte ikke strider mod fredningens formål. 

Det fremgår endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2, at fredningsnævnet kun kan meddele dispen-
sation fra en fredning i eller uden for et internationalt naturbeskyttelsesområde, hvis det ansøgte ikke inde-
bærer 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 naturbe-
skyttelseslovens § 50, stk. 2 eller 3.

Fredningsnævnet lægger til grund, at der tidligere har været en bygning med samme placering som det nu 
ansøgte udhus. På den baggrund og da udhuset med sin placering kun har meget begrænset betydning for 
indkigget til og udsynet fra kirken, og da de kirkelige myndigheder samstemmende har oplyst ikke at have 
bemærkninger til udhuset, meddeler fredningsnævnet dispensation.

Fredningsnævnet meddeler endvidere dispensation til drivhuset, som er placeret i ejendommens have tæt 
på bygningerne, og som i lyset af områdets beplantning ikke har betydning for indkigget til og udsynet fra 
kirken. Det er indgået i fredningsnævnets vurdering, at de kirkelige myndigheder samstemmende har oplyst 
ikke at have bemærkninger til drivhusets placering.

Fredningsnævnet meddeler endelig dispensation til det beskrevne dige, der med en ydre fremtræden som 
kirkediget ikke vil have nogen negativ betydning for kirkens omgivelser.

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 bekendtgørel-
sen. 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, rekreati-

ve interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.
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Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). Kla-
gegebyret 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 stør-
relsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevneneshus.dk. 

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. 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 kla-
geren 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 kompe-
tence. 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 Fødeva-
reklagenævnet, så tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis der er indledt forhand-
linger 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 Fødeva-
reklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis Miljø- og Fødevareklage-
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 afgørelsesudkast i partshøring.

En dispensation må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udlø-
bet, 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.

Martin Møller-Heuer

Denne afgørelse sendes til:

1. Flemming Pedersen,
2. Søren Fredslund Nedergaard og Lene Nedergaard,
3. Skanderborg Provsti,
4. Skivholme, Sjelle, Skørring Menighedsråd,
5. Aarhus Stift,
6. Miljøstyrelsen,
7. Skanderborg Kommune, sagsnr. 01.05.02-P25-13-19,
8. Danmarks Naturfredningsforening, København,
9. Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg,
10. Dansk Ornitologisk Forening, København,
11. Dansk Ornitologisk Forening, Skanderborg,
12. Dansk Botanisk Forening, København,
13. Friluftsrådet, centralt,
14. Friluftsrådet, kreds Søhøjlandet,
15. Region Midtjylland,
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16. Slots- og Kulturstyrelsen.


	Forside
	Fredningsnævnet 21-07-1952
	Dispensationer 2010-2019
	Dispensationer 2012
	Dispensationer 2013

	Dispensationer 2020-2029
	Dispensationer 2020




