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REG. NR. 7879.00

INDHOLDSFORTEGNELSE

- Kendelse af 09.12.53 om Sejerslev kirke

- Afgørelse af 12.07.95 (nævn 22/95) - Tilladelse til
opførelse af nyt redskabsskur og depotanlæg.

-'------------MATRI KE L FORTEG N E L S E

(ajour Pr.31 /10 19 95 )
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:

MATR. Nr. 1 A Eejerslev by, Sejerslev sogn.
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Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG. NR.:
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Udskrift
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet
for Viborg amt.

REG. NRIl -=1- <tS =tq ,00

Den 12. juli 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
dommerkontoret i Thisted_

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted.

Der foretoges:

Sag nr. VaF 22/95

Ansøgning
potanlæg
ning.

om tilladelse til opførelse af nyt redskabsskur og de-
på et område ved Sejerslev kirke omfattet af Exnerfred-

Der fremlagdes:

1. Kopi af skrivelse af 29. maj 1995 fra Aalborg Stiftsøvrighed
til Sejerslev menighedsråd.

2. Sagens bilag fremsendt af Arkitektgruppen Limfjorden ApS den
14. juni 1995.

Sagen har telefonisk været drøftet med det amtsrådsvalgte medlem
Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og det kommunalvalgte medlem Jens Pe-
ter Zacho, Flade.

Fredningsnævnet meddelte herefter enstemmigt tilladelse i henhold
til naturbeskyttelseslavens § 50, stk. 1, til anlæggelse af det
nye redskabshus og anlæggelse af depotplads som ansøgt, herunder
også at udvendige depotvægge beklædes med klinklagte brædder.

L\ll; .oministeriet
~ v- og NaturstYl'e1.sen
J.nr.SN Hl\\ I iS - 00-0 \
Akt. nr. (.; "1
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e Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år ef-

ter, at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på
hinanden følgende år.

Afgørelsen kan efter naturbeskyttelseslovens kapitel 12 indbrin-
ges for Naturklagenævnet af blandt andet den, der har begæret
fredningsnævnets afgørelse, og forskellige myndigheder.

Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for Viborg amt, Ny-
gade 6, 7900 Nykøbing Mors, der sørger for videresendeIse af kla-
gen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den på-
gældende klageberettigede.

En tilladelse må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er
klage iværksat, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den op-
retholdes af Naturklagenævnet.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.
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