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Afgørelser - Reg. nr.: 01749.00
Fredningen vedrører:

Selde Kirke

Domme

Taksations k'ommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

26-10-1951, 01-10-1952
04-01-1999

r

,;l

,.,

Matr. nr. 14 q Selde by, Selde

~Odta~grelder:

for VIborg amt

2 O JAN. 1999

1\]

e

Fredningsnævnet

Skov- og Nat' tI
Skovgade 30, 7700 ThIsted
urs yrelsen Tlf. 97923622

l

I henhold til nedenstående

kendelse

kVItteres

31. julI 1951 tIl aflysnIng af tIngbogen

frednIngskendelsen tInglyst den

på matr. nr. 14 q Selde by, Selde.
~~Formand.

Den

4. Januar,

1999

afsagdes

sålydende

K e n d e l s e

Ved deklaration

af 31. juli

1951 blev blandt andet matr.

34 c Selde by, Selde undergivet

nr.

et kirkeomgivelsesfredning.'

(Såkaldt Exnerfredning) .
Det

omhandlede

areal

er

efterfølgende

nr. 14 a Selde og nu udstykket

inddraget

ca. 2200 m2.

Kommunalbestyrelsen

kommune

i Sundsøre

IIMed fredningen

skrivelse

sikres

det,

kirkes

frie

varigt

eller midlertidigt,

om, at

der

for

er anført:

at

beliggenhed......

andet,

hæmmende

har nu anmodet

ophæves.

I kommunalbestyrelsens

eller

matr.

som matr. nr. 14 q Selde by,

Selde. Det fredede areal udgør

fredningen

under

ikke

eller

nu eller

der

til

må

Selde

bebyggelse

nogen beplantning

kan virke
eller

til

ske nogen

foretages

senere

udsigten

lIaf hensyn

skæmmende

eller

kirken

eller

fra

kirkegården II.
Ejendommen/det
nuar

fredede

1977 omfattet

udlagde

af

større område

se. Byplanvedtægten
rerede

fredning,

lem heller

område
en

partiel

nordvest

behandler

ligesom

byplanvedtægt

vejanlæg,
blev

der

1.

1990

nr.

ikke spørgsmålet

12,

som

om den dekla-

myndighederne

i dag som græsningsareal.
Imellem

opført

et

imel-

opmærksom herpå.

som skal sikre adgangen

i området.

den 25. ja-

for kirken til boligbebyggel-

ikke synes at have været

boligbebyggelse
22 OO m2

efterfølgende

sagsbehandlingen

Det fredede område henligger
etableret

blev

kirken

Der er

til den planlagte
og

de

redskabshus

omhandlede
til kirkens

eget brug ligesom der igennem
massiv

beplantning,

udsigten

til og fra kirken

Da fredningen
ninger

hvilket

tillige

årene
i det

store hele har elimineret

blev

fulgt op af lignende

fred-

og de 2200 m2. således henligger

et ornråde, som ikke gi ver

samme

og fra kirken og kirkegården,
den i realiteten

en

og kirkegården.

aldrig

for naboarealerne,

her også er etableret

har mistet

beskyt telse af udsigten

finder

til

kommunalbestyrelsen,

sin betydning

i
at

og derfor bør ophæ-

ves.

1I

Fredningsnævnet

e

har herefter

2. september

1998.

Under

blev

mødet

Stiftsøvrigheden
Naturstyrelsen

areal

at

konstaterede

til kirken

under

Kirkegårdskonsulenten

og

mange

ophæves.

Skov-

at

såvel

fra denne over det fredede

år, dels af en ulovlig

tidspunkt

og

af fredningen.

besigtigelsen,

og dels af et redskabsskur

som der på et senere

den

ophævelse

som udsigten

gennem

møde og besigtigelse

fredningen

kan ikke anbefale

er hindret

plantning

oplyst,

anbefaler / at

Fredningsnævnet
indsigten

det

afholdt

m.v.

træbe-

til kirkens

er meddelt

tilladelse

brug,
til af

fredningsnævnet.

Det konstateredes

ligeledes

byplanvedtægt

1977,

genfremføres
fredningen

et

at

byggeri,

der

som

gennemgang
i medfør

vil

gøre

af den partielle

af denne
enhver

vil

kunne

betydning

af

helt illusorisk.

Med baggrund
efter,

fra

ved

i det foranførte

at den

foranførte

beslutter

fredning

freåningsnævnet

ophæves

på det

her-

nuværende

matr. nr. 14 q Selde by, Selde.
Thi bestemmes
Fredningsdeklaration
vember

af 31.

juli

1951,

tinglyst

den

1951 på matr. nr. 14q Selde by, Selde ophæves.

12. no-

FREDNINGSNÆVNET>

It,

REG. NR.

//~7

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m m. (vedr. fast ejendom),

Mtr. nr., ejerlav, sogn'
(I Kiilieiil1avra kvarten14a

Akt: Skab

S61de by o~

S08ft.

eller (i de søndenydske landsdele) bd. og bl. i ting-

Købers
} bo æl'
Kreditors
p.

bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

~LemliSt 1 J'redllingtr.OlJYllet

aat_'dsueda
(hvor

sådant

to r

den 28/12 1951.
Ot to Kie%'bae •

Gade og hus nr.:

nr.

(lJdJyltUS GI dommerkontoret)

vnora

Anmelderens

navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet
for
Viborg amtsrådskreds.

finde!)

Stempel- og gebyrfri
h. t. lov 140/37.

Stempel:

kr.

øre.

Deklaration.
undert~~Jai,~de'Olrtrer'aflmatr.

nr.

34a

af
Slilde .
by O g
sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til
Se l de
kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af .Jmt ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.
Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begFlllRses æea

(

f

l",
I(

,< '
;"
,)

(:"

af-kilkegAldsdillet

~
{
II,

og iI'J.Iigt Ilf

er hele a.nr. '48.

hedningen skill ikke væn tiL :!'linder for opførelde !:If en
skOl. med d~rtl1 DYdvendiS8 b1gniD~er efter torhondllng med tred-

~!

\,

!"

I:llng8DI8YUet.

I
I

~
l

II
~l'!

r ti
f
I
l,
~:
f,i

-

sMedes, so,,, det frelllsår IIf stil seldlllatioliell .'eåln:fteee Iwl'4.P,ltalcberettiget med hensyn til den pålagte be1>temmelse, der kan tinglyses på ~
ejendom,
er fredningsnævnet for Viborg Hllltsr(ldskreds samt menighed;nidet for
Selde
oogD.bver tor
For fredningen kræv~ ~ingen
erstatning.
si

I
I

ri

~

'I'

g.

~\

~~

t

,den

Johs., H. Peuersen.

",.,
..
,.9.

N1eloen. fetersen.
Chr
.
Johs. n. Peders~n

~\;;

ir.

fliels 3akobsell.

!md.
Til vitterlighed:
,
r'

I~,
I

I

I

A',

.!

Bestllllngs
rormular

D

Jensen & KJelds~ov,

AIS, København

1951.

Anker Jørgen$en.

r

Fredningsnævnet
for Viborg amtsrådskreds
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.
FREDNINGSNÆVNET

modtager

FOR VIBORG

Viborg, den

foranstående

fredningstilbud,

der vil

AMTSRADSKREDS.
1951.

\

il

,

I

Otto X1grboe.

V. Raamusaen.

G. GudlklJEln.

~lDglyat 1 retakredo

n~.77! Skive t.batuu •••••

den 12.11.1$)1.
••••

Tage

AnJek:'seø

tot.

l
l,

t
f

i,

l'
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f
1'.

l
t

\

I

I
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~
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I
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REG.NR.~~
Justitsministeriets

Mtr. nr., ejerlav,

,

genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

'Akt: Skab

sogn'

~4o!l4a Salde by og
'4g SIIlSt.

(i København kvarter)
eller (i de s0nderjydske landsdele) bd. og b!. i ting-

(udfyldes

l:JogJl,

.

bogen, art. nr., ejerlav,
sogn.

Jremlugt 1 Fredningsnævnoat for
Yiborg amt~rådskreds den 28/12 1951
Gade og nus nr.:
Otto nørboe.
(hvor sådant

f

nr.
0./ dommerkontoret)

Købers
} bo æl'
Kreditors
p,

Anmelderens

navn og bopæl (kontor):

Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

hndes)

Stempel- og gebyrfri

h.t. lov 140/37.

Stempel:

kr.

øre.

Deklaration.
~dr. P

Under cgnc(leUer

Chr. S,nder~ård
er ejer a matr.

r.

'40 øg 34g m. fl •.

af
seld.
by
og
sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til
Se ld.
kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.
Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bcgcæAi~i AH~d.

I
l'

I~~

l·
I

I'
rI,

~r

af k:irkegårElsEliget

IIr,

eg ililllcigt

at

er bele Dl.n!'. '40 og 34g.

I,
(I

Jredaingen er ikke til binder for den bebyggelse, der er
nødvendig «Ol' landbrugets drift ..

,
r

l
i

"

\
\

,
I

I~
\

e
I

e

så-iedes,

I

\
::

sam- Ilet fFllA~g'iF af tiet deldtlFatisl1en 't'etlhltftedo

kort-:-

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse,
er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

~,

~

der kan tinglyses på min ejendom,
for

Selde sogD,bver

\

Selde
' den
31.jul1
P. Ohr. :Jøndergård.

Til vitterlighed:

Johs. H. Pedersen
80gneråds1"md.

e;
Restlllingsrormular

D
ii4\l,

Jen!>en & Kjeldskov,

AIS\ København

J.

Cl~usen PedeTsen
sognepræst.

1951.

for si

Fredningsnævnet
for Viborg amtsrådskreds
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.
FREDNINGSNÆVNET

modtager

FOR VIBORG

Viborg, den

foranstående

fredningstilbud,

der vil

AMTSRADSKREDS.

26.okt •..

1951.

otto n"rboe.
V. RasmusllItll'J.
G. Gud1køen.

Tinglyst l retskreds

......

nr. 77, Skive købsted m.v., den
12.11.1y51 •

Tage

Andersen
kat •

. :;',

-1.

.'

I

til
,

el

I

,
\

I

'I'
l-

_'1

,l.

,/

.:Jr:11~1::,~/'(tLææt{U-~!1
I.~
.../'

I

.....

•
FREDNINGSNÆVNET>

•

•

REG. NR. ~o=
\ 7~0]

.00

tJuskrift
iijf

protokol

for

frel.iningsn-.eTnet

for

V1bor~

ulltJråuakreuø.

--_...
oO~Oo....
_-

1%

1~52. den 17.3~ni kl.14

afholut fredn1nJ~ævnet

3..::1uil kirke.

I

Slig iil:lgåenul

Der foretuåSesl

,"

t,

Ibdt

I

\

I

I

,',

f~
~

e

J,

I

I

I,
~

l

~

l •

1\

t

~

l;'
I

fQrmi:lnden

c1vilJum:·,~r

de nævnte

Slælde.løtell

sogn-:Jråd

tl ...de med indvursl1ngloiD.,
bute

øognurtJ.lsfortl""nden

Ol aogne.

medhllD.:~tir •.

.~Jte sognepræst Cl~uaen

o~ en u.l at

menllheublrådetø
enige r.leJleal:.er.
i&nJvlder .. var mødt provllJt Jtansl,iQ, Jel,.ler~.
At de lndvdrlJlede

I
I

b~nd

Han h~vd. intet

u8rgård.

l

~

uieuhmmer,

POl'S~lde menigheuuråd

t
I

:-)elUl! kirklia

Viborg,

råc1flta .nl~e

l,

\I,

bedninJSnsavnetu

LIer treml.6agdesl
5. ~ka.l&plarer
af

~',I

I-

ViJ.1'

narboe.

~

fr

i,

caf

uet amtuvCollste meulem, 8I1ltsvej1!'1ap~ktlJr
T.
RGOIIUlltJen, Overlund.
og !let sognev<.a lste
medlem fa
Se lue.J. steu ko ••
mune. gdr. ~r en Utt J. egår d. Flos trup.
Jl.l.'Tnets formund bOIl-d" kede, at DuI: v.l:.rende II/doe afholJte.
for at
a.ge fredet de uaatrilmlerede
areOihrl
}:'ælles ler6rdv
(hdII~eno
.•
nord fl4 :Jt:tll.'te ki rke) og fælles furtoT
(b.ll1g . ienue v{Jot tar ki rke.).
Da diae arealer
ejes af en ul':e::Jtemt kr, Ja I'f I)\:r~ner,
er tndnIng
ad frivillig
ve2 vfld u(jøtedel~e lif uekhuut1.on udelukitet.
J.)ø 1 de MVDte
arl;c.ller
tiltE. t~d~erfol de ti jere
t:? lndvdrulat
til
D&.Z'ftlren.w ude ved l;ekenJt~"rdtJe
1. Shitst:1dunde og de lQltCile l-oludG.
Ottu

r

I~

frednln,;

o.giv~ll:ier.

~,

1\

.øde ved

aod

villr kun mal teen,

gllr. P. Chr. ~Qn·
tredning 1'10 lndv~nJe

den turealåeJe

og tQ% l.<-nste ingen erot utning •.
.~Tn~t
drøftede
Bugen og ~fBagdi

sllyuende

u~r~fter

X • n d e l s e.

e
I

~-~---~----------

I f~ bindd ae lied den ati ftivil11~
af

arel'ler

ved

~elde

kirke

oputoJ

o~al

ve,

~en .emtatte

spørgsmålet

:treuDIna

om frednIng

at

\

- 2 de ~trikul~rede
ar_ulerl Fællea lergrav o~ fælles tortov h~nbol~sv1a Dord og nat for Selde kirke.
Dø de på!1I1deue:.e ...reblur,
hvortil iagen tingljst
adkoli1.QthoJves,
if_lg. IlUåtr~kuleD ti lhører sognets beboere, o~ da Jet SOIl følge
af deD uhes teate kredo uf ejere mAtt~ ~nae8 for uaelukket,
ut tå
samtlige e~er8 til Mt tiltræde
en frednin~sdeklurution.
har nævnet
vulgt at b~h&ndle spørgamAlet om fredning df de n~vnte areuler Bom er ,
e~ent11g trednin~Bsag.
1» nævnte ejere hur derfor ved offentlig
\)ekenJtgøri.:llse VJ% et
inulwldt
til møde d.d. tor at t",~e stillin~ til spørg:JmAlet •
.At sognets l"eboere eller bYllændt.:n~ hur eGn givet IIldde. JJen p.Apldende
h&:r intet hdft at inuvende mou den fore:Jlåede trednirl~ ug

,
I'
"

"
l,
l"l,

t
L

\

\

~I

\

,

I

I~
~;
l'

\:'

krævet

ruet

nævnet

erstutning.

finder,
bt
de n:.evnte IH(i<.ller I30lll et led 1 sil(rin~al
af $elde kirkes olll8iv\';;laer b~r fredes, Elstem..,ea f6Jlglindel
Dl:!11 umatrik.ulert.de fli111e~ lergrw
df Sttlde by o~ sogn, der ligger
Bord tor Selue kirke og hvis grænser klart trellgår af mat:r1!.ulekortet.
idet lerg~aveD over alt ,rænser til vej, tirke eller matrikuleret are"l,
sCifmtdet um<:atr1k:ulerede tælles fIX tov af Selde b;{ ug
80gB, der 11i~er vest for Selde kirke m&lle~ kirken og ldndevejen,
og bY. grænser pI. tllsvCArenJe
måde kli;arttremgar uf mutrikulåtort.;t
trl;id•• , "'ledes at der på are&lerne 1k;::elIå ske n05en hebyggelae.
hverken varigt eller IIlt'llertid1gt, dler
toret"c;eo no~en bepl.Jntning
ell.r "ndet, der nu eller s(;nere k.e.lnvirke skæmc.ende eller hæmmende
for ud81&'end~11 eller fra kirken o~ k:1rk~gårucD.
.De frede/arealers
l:el1g~cnh~d fremgår uf det n'.l:rv..r~nde keuu.elae
vedhæftede matrikulakortkop1.

\

t

hCir lklHI

P4tc.le ~Jerett1get
vil v~re at tinglyse
Vibora amtarådskreds
~or frecn1n~en

~

e
I

',I

~
l
l
l
\
I,

med hensyn
på

til

;tor <.Jnstående hest (Jmrn~18e, der

de nævnte are~lor,

er tr~dningSD~et

ror

St:lde sogn.
er ikke krævet no~en er~tutDlni.
T hi b e s t e m m li s:

stJmt menighidarådet

far

Med fredningen af de um~trlkulerede

arealer 1 Solde by og
og fælles for tov vest f~

sOln. Palles lerlrav nord for kirken
kirkøn far boldes 80111 ovenfor bestemt •.
Otto Il.rboe.
Søren Hedegård.

V. HuamusseD.

Sagen sluttet.
"det hævet.
otto n.rboe.

S16rttn Bedegård.

V.

Hasaus aeDe

(]j
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DISPENSATIONER>

Afgørelser- Reg. nr.: 01749.00
Dispensationer i perioden:

,e

27-09-1989 - 04-01-1999

REG. NR. () /7 ~c;.00<;
Naturfredningsnæ~net
~ for Viborg Amts sydlige fredningskreds
...
Skottenborg 24, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

Viborg, den 27. september 1989.
~ron
; nr
..... -.-....... J • ........

U
••

,n/,QAQ
v, .........., .

..

Junget TØmrer- og Snedkerforretning
Savværksvej 6
Junget
7870 Roslev

I skrivelse af 29. august 1989 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til ombygning af Selde Gamle Skole til bØrnehave og
lejligheder.

la

Bygningen er beliggende på matr. nr. 14 g Selde By, Selde, som
er under udstykning, og fredningsnævnets tilladelse er nødvendig,
fordi det ansøgte ønskes foretaget inden for fredningen af Selde
Kirkes omgivelser, jfr. naturfredningslovens S 34.
Under hensyn til den i forvejen eksisterende bebyggelse og til
byggeriets karakter finder fredningsnævnet at kunne give den
efter naturfredningsloven nødvendige tilladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til. om tilladelsen kan gives
efter bestemmelserne i naturfredningsloven.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

,
e

•

Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørelse i medfØr af naturfredningslovens S 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening og miljøministeren. Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udløbet .
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden.
C

//7
./j
.._y?;/, /
17~~

Poul SØrensen .
Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Birger SchUtte, Eskjærvej 21, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor og plankontor,
Postboks 21, 8800 Viborg, VA nr. 8-70-53-4-783-1-89,
SundsØre Kommune og kommunens vurderingsråd, Skolevej 5, Breum,
7870'Roslev,
Skov- og Naturstyrelsen Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm,
DanmarKs Naturrreåningslorening, Nørregade 2, 1165 KØbenhavn K,
Selde Kirkes Menighdsråd v/Frede Hansen, Søborgvej 2, Floutrup,
7870 Roslev.
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N~turfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds
Skot.tenborg 24, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lØrdag lukket

Viborg,

den 28. november

Fred.j.nr.

ti 12/1989

1989.

m.fl.

Sunds øre Kommune
Skolevej 5
Breum
7870 Roslev

Under fredningsnævnets
ekspedition af en sag om ombygning af
Selde gamle skole til børnehave - nævnets j.nr. H 10/1989 og
tilladelse af 27. september 1989 - viste det sig, at der inden
for fredningen af Selde Kirkes omgivelser ifølge deklaration
af 27. september 1951 var foretaget bebyggelser m.v. uden tilladelse fra fredningsnævnet
i henhold til naturfredningslovens
§ 34.
Forholdene fremgår af Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontors skrivelse af 26. september 1989 til nævnet.
Det udtales
i denne skrivelse bl.a.:
"Mat-r.

nr.

1å

n

8r

r3el

t?r!

~"*:

0t?t ti~~igerc

sin helhed blev fredet ved deklaration

:nat!".

TIr".

34 §;,

30m

~

af 27. 9. 1951.

Der er efterfølgende sket en række udstykninger af og fra 34 ~.
Bl.a. ligger der øst for den gl. skole 3 parcelhusgrunde
med bygninger.
Disse udstykninger
er godkendt i begyndelsen af 70'erne.
______

e
tf

e
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Nævnet har herefter ved skrivelse af 7. november 1989 forespurgt
Dem om, hvilken bebyggelse m.v., der af Dem er meddelt tilladelse til på det areal, der er beliggende på de tidligere matr. nr.
34 ~, 34 c og 34~.
I skrivelsen oplystes endvidere, at nævnet
var indstillet på i givet fald efterfølgende at meddele tilladelse til denne bebyggelse.
I skrivelse
lyst:

af 14. november

"Tilladelser

meddelt

1989 til nævnet har De herefter

af Sundsøre

op-

Kommune.

03.10.1973, tilbygning 84 m2 på pc. af 14 n Selde by, Selde.
Nuværende matr. nr. 14 r.

...

07.09.1978,
Selde.

genopfØrelse

08.07.1982,

terrasse

15.02.1988,

udestue

20.06.1989,
Selde.

legalisering

16.08.1989,

ombygning

af carport ca. 25 m2 på 34 h Selde by,

ca. 22 m2 på 34 h Selde by, Selde.
ca. 24 m2 på 14 t Selde by, Selde.
af carport

ca. 21 m2 på 14 aa Selde by,

af gl. skole på pc. af 14 n Selde by, Selde .

./

"
Tilladelser

meddelt

af Amtet som bygningsmyndighed.

/
/

07.05.1968, opfØrelse af skolebarak ca. 113 m2, j. nr. 1967-H55-20. Nuværende matr. nr. 14 n Selde by, Selde.
13.06.1973, tilbygning til skole ca. 1.060 m2, på 14 n Selde by,
Selde, j.nr. 99-783-223-454-73."

Under hensyn til det således oplyste og i øvrigt henset til forholdene på stedet finder fredningsnævnet herefter efterfØlgende
at kunne meddele den efter naturfredningslovens
§ 34 nødvendige
tilladelse til ovenstående bebyggelser m.v.
Ejerne af de nævnte
tilladelserne.

ejendomme

er samtidig

hermed

underrettet

om

Opmærksomheden henledes på, at fredningsnævnets
afgørelse i medfør af naturfredningslovens
§ 58 kan påklages til Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 HØrsholm, bl.a. af Danmarks Naturfredningsforening
og miljøministeren.
Klagefristen er 4 uger
fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen.

Poul SØrensen
Kopi af denne

skrivelse

er sendt til:

Bent Jensen, Egevej 5, Lem, 7861 Balling,
Birger Schlitte, Eskjærvej 21, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor
og plankontor,
Postboks 21, 8800 Viborg, VA j.nr. 8-70-53-4-783-1-89,
SundsØre Kommunes vurderingsråd,
Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev,
j.nr. 4188-89,
Skov- og Naturstyrelsen,
Slotsrnarken 13, 2970 Hørsholm,
Danmarks Natur'fiedni"ngsforeming, N'ørr'egade2,"I165 .'KØbenhavn K,
Grethe Nielsen, Skolebakken 1, Selde, 7870 Roslev,
Ida Ragnhild Pedersen, Skolebakken 2, Selde, 7870 Roslev,
Arne Chr. Rasmussen, Skolebakken 4, Selde, 7870 Roslev,
Kaj NØrmark Sørensen, Skolebakken 6, Selde, 7870 Roslev.
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lVli1.iøministeriet

~vJ.1r.SN
Akt. nr.

og .Naturstyre1sen
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N~turfredningsn~~net
for Viborg Amts sydlige fredningskreds
Skottenborg 24, 8800 Viborg
Tlf. 86 62 12 28
Kontortid 9-12, lørdag lukket

u. n 1\.

1\ I:

,..
".
Mod~get I
Skov- Ol Naturstyrelsen

1 1 JULI 1990

Viborg, den 9. juli 1990.
Fred.j.nr. H 4/1990.
Arkitekt m.a.a.
SØren Yde ApS
Frisenborgvej 9
7800 Skive

•

•

I skrivelse af 10. maj 1990 har De ansøgt fredningsnævnet om
tilladelse til opførelse af en redskabsbygning ved Selde Kirke.
Fredningsnævnets
tilladelse er nødvendig, fordi byggeriet ønskes foretaget inden for det område, der ved deklaration af 31.
juli 1951 er fredet.
Sagen har været forelagt Viborg
af 11. juni 1990 har anført:

Stiftøvrighed,

der i skrivelse

"
StiftØvrigheden godkender hermed projektet med finansieringsplan.
Man forudsætter dog, at den planlagte gennembrydning af Østdiget
med opsætning af låge udgår af projektet, jvf. konsulenternes
bemærkninger herom. Endvidere forudsættes, at den kgl. bygningsinspektørs anvisninger med hensyn til nybygningens rygningssten
og aftræk følges.
Det henstilles til Menighedsrådet sammen med arkitektfirmaet
nøje at overveje bygningsinspektØrens
og kirkegårdskonsulentens
begrundede forslag om at lade nybygningen anbringe lidt (3m)
længere imod øst, at lade det projekterede toilet- og baderum
erstatte af et handicap-toiletrum
(med bruser), at anlægge græsfortov imellem østdige og eksisterende parkeringsplads samt at
anvende rØn eller kastanjetræer syd for parkeringspladsen og foran nybygningen.

•
•

Man udbede r sig gennem provstiudvalget
tet af overvejelserne.
II

Ved skrivelse

underretning

om resulta-

af 20. juni 1990 har De anfØrt:

IIMedhenvisning til nævnets brev til menighedsrådet af 18.06. kan
det oplyses, at stiftsøvrighedens anvisninger vil blive fulgt.
Bygningen påregnes således rykket 2 - 3 m mod øst.
Det skal dog bemærkes, at der er indledt en forhandling vedr. adgangen til kirkegården.
~
'...
Miljrnninisteriet

Under forudsætning af Stiftsøvrighedens godkendelse, vil den nuværende åbning blive sløjfet til fordel for en ny lidt bredere
åbning placeret længere mod nord udfor sti på kirkegård og ny
Skov- og Naturstyrelsen sti udenfor kirkegård. II

1511/1 ~ nr. I b.j

J.nr. SN
Akt.

cool

pif.

-

-

Under hensyn til de landskabelige forhold på stedet og til
byggeriets karakter finder fredningsnævnet at kunne give den
efter naturfredningsloven
nødvendige tilladelse til det ansøgte.
Der er herved alene taget stilling til, om tilladelsen kan
gives efter bestemmelserne i naturfredningsloven,
og der må
tillige indhentes tilladelse fra bygningsmyndighederne
og eventuelt andre myndigheder.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen
den ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.

•

•

bortfalder,

såfremt

Opmærksomheden henledes endvidere på, at fredningsnævnets
afgØrelse i medfØr af naturfredningslovens
§ 58 kan påklages til
Overfredningsnævnet,
Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm, bl.a. af
Danmarks Naturfredningsforening
og miljøministeren.
Klagefristen
er 4 uger fra den dag, man har fået meddelelse om afgørelsen,
og tilladelsen kan ikke udnyttes, fØr klagefristen er udlØbet.
Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den
opretholdes af klagemyndigheden •

~~f1~

Kirsten Maigaard

•

Kopi af denne skrivelse er sendt til:
Aage Koch-Jensen, Højmarken 24, Tindbæk, 8900 Randers,
Bjarne Christensen, Floutrupvej 26, Selde, 7870 Roslev,
Viborg Amtskommunes naturforvaltningskontor
og arealkontor,
Postboks 21, 8800 Viborg,
SundsØre Kommune og kommunens vurderingsråd, Skolevej 5,
Breum, 7870 Roslev,
Skov- o~Naturstyrelsen,
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm
'Da-nmarks Naturfreanfngsforening,
Nørregade 2, 1165 København
Selde Menighedsråd v/Frede Hansen, Søborgvej 2, Floutrup,
7870 Roslev.
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FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL
Herning, 7. maj 2021
FN-MJV-43-2020
Skive kommune
kkbe@skivekommune.dk

Ansøgning om opførelse af toiletbygning på matr. nr. 42a, Selde By, Selde, samt godkendelse af
tidligere etableret bygning (redskabs-/madpakkehus) – Lb. nr. 9 – Selde Kirke
Skive Kommune har på vegne foreningen Åndehullet søgt om dispensation til at opføre en toiletbygning inden for fredningen ved Selde Kirke. Der søges også om lovliggørende dispensation til et madpakkehus, opført i 2004.
Ansøgningen
Af ansøgningen fremgår, at der er opført et madpakke/redskabshus på arealet, matr.nr. 42a nord for
kirken. Sundsøre Kommune har meddelt tilladelse til huset i 2004. Umiddelbart ved siden af huset
ønsker Åndehullet at opføre en toiletbygning med muldtoilet fra virksomheden Shelterbyg på 2,75 x
2,75 meter og med en højde på 2,7 meter og en taghældning på 20 grader. Bygningen ønskes opført
i ubehandlet dansk lærk med tag i tagpap.
Arealet er offentligt tilgængeligt og bruges i hverdagen af turister, der benytter institutionens borde
og bænke. De lokale beboere holder Sankt Hansfest og grillaftener sommeren igennem.
Fredningen
Af Fredningsnævnets kendelse af 17. juni 1952 fremgår, at det da umatrikulerede areal ikke må bebygges, varigt eller midlertidigt, og at der ikke må ske beplantning eller andet, der kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården.
Natura 2000
Da arealet ligger i bymæssig bebyggelse, og da der er tale om en mindre bygning, har fredningsnæ vnet vurderet, at det ansøgte ikke kan få betydning for det nærmeste habitatområde, Risum Enge og
Selde Vig.
Fredningsnævnets sagsbehandling
Fredningsnævnet har den 27. april 2021 foretaget besigtigelse. Til stede foruden nævnet var
Susan Aaen, provst, Salling Provsti
Karin Knudsen, Foreningen Åndehullet
Gert Primdahl, menighedsrådet
Anne Breinhild, Viborg Stift
Krista Bernth, Skive Kommune

RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning
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Peter Malm, Friluftsrådet
Anton Jensen, formand for Foreningen Åndehullet
Karin Knudsen redegjorde for ansøgningen. På arealet neden for kirken mod vejen har foreninge n
Åndehullet i 2004 fået byggetilladelse til den eksisterende træbygning, som fungerer som samlingssted for udendørs aktiviteter i foreningen, idet der er et bålsted, som benyttes om sommeren i forbindelse med grillaftener hver anden fredag og Skt. Hans aften, hvor der er mange deltagere.
Der blev ved en fejl i forbindelse med byggesagen i 2004 ikke søgt om dispensation fra fredninge n.
Der søges nu om lovliggørende dispensation til madpakkehuset og desuden dispensation til at opføre
en lille toiletbygning med et handicap-muldtoilet med en tank under, som skal placeres til højre for
huset op mod hækken, således at den opfylder kravene til afstand til skel.
Bygningen vil blive opført i træ og vil med en højde på 2,7 meter være mindre end den eksisterende
bygning. Den vil stå gemt bag huset, så den ikke ses fra vejen. Hvis den blev placeret på den anden
side af huset, væk fra kirken, ville den genere udsigten set fra huset. Der vil være offentlig adgang,
så toilettet kan bruges af alle.
Krista Bernth, Skive Kommune oplyste, at kommunen har vurderet, at en toiletbygning kan placeres
som ønsket inden for fredningens formål.
Provst Susan Aaen meddelte, at provstiet ikke har indvendinger mod det ansøgte, idet de mener, at
bygningerne ikke skæmmer indsigten og udsigten fra kirken.
Menighedsrådet kunne tilslutte sig dette synspunkt.
Peter Malm, Friluftsrådet oplyste, at rådet støtter projektet, da der er offentlig adgang, og da området
bruges meget.
Fredningsnævnets afgørelse
Efter votering traf nævnet følgende afgørelse:
Fredningen har til formål at beskytte indsigten til kirken og udsigten fra kirken og kirkegården.
Det opførte madpakkehus og den påtænkte mindre toiletbygning er placeret i kanten af fredninge n
ind mod beplantning i skel. Under forudsætning af at nedennævnte vilkår overholdes, finder nævnet,
at det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål.
De hørte interesseorganisationer har ikke haft indvendinger mod projektet.
Fredningsnævnet meddeler på denne baggrund i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, lovliggø rende dispensation til det opførte madpakkehus og dispensation til at opføre en toiletbygning.
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Dispensationen meddeles på følgende
vilkår:
 Toiletbygningen må ikke være højere eller bredere end den eksisterende bygning.
 Toiletbygningen skal holdes i naturmaterialer og males i en mørk farve, som skal være den
samme farve, som den eksisterende bygning.
 Toiletbygningen skal placeres ved siden af madpakkehuset op mod kirken ind mod skel.
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 Fødevareklagenævnets 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 afgørelse n,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af
natur og miljø, og
landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager
væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager
indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisatio ner
(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 digita le
selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.
Gebyret tilbagebetales, hvis
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.
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Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævne t,
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 projekttilpasninger, 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 tilbagebeta le
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 bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet.
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