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REG. NR. 11'/- -~ ~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr,
(ulifyldo$ al dommerlUJntoret)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter) 2u .eder Horlllbæk, lIornbæt

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og b!. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.
lremla&t 1 ,

l'redn1ageuynet for. Viborg amtsrådakred8
d.4 .1952. Anmelderens navn ,og bopæl (kontor):

Gade og hus nr.: Ot to lt10 r bQe• Fredningsnævnet for
(hvor sAdant findes) d k dViborg amtsrå s re s.

Købers }
K d't bopæl:re lors

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

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr.2u

af Beder Hornbæk by Hornbæk sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hornbæk 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 be-
plantning eller andet, der nu ~ 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, begrænses mod

af kirkegåcdsdiget og iøvrigt!tf e1' den del af a.nr. 2u, der ll..gger "at for

eD linie fra det nordøstre hjørne af 2u til udaandingen at Solve3,

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

I\l ti er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Hornbæk sOgD.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 16.m8jHornbæk 195R"

t·,,,
l'

f:le
r~ B.M.Erlobsen, Børbæk pr. Fårup.

;-----------+~ul Overgårdt Hornbæk, l1anåera.

Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil __
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951"

O"toDH_.
!ln&1yat 1 :rotøk.... de nr. 78, T1borl tabatad •• y ••

den 1.8UI_ 1952. .~.......
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del
Retten i Randers
Nørregade 1, 8900  Randers
Tlf. 86 43 70 00, fax 87 12 51 78
e-mail: 
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk

Lars Nørskov Pedersen
Chr. Winthersvej 7
8920 Randers NV

Pr. mail
Den 12. september 2012.         

Vedrørende journal nr. FN 2012.10, ansøgning om tilladelse til etablering af ny carport på 
ejendommen matr. nr. 2 un Hornbæk By, beliggende Chr. Winthersvej 7, 8920 Randers NV.

Randers Kommune, Natur og Miljø, har fremsendt følgende til nævnet:

”På matr.nr 2 un, Hornbæk By, Randers Kommune er der ansøgt om tilladelse til at opføre en carport, som 
er højere end tilladt efter fredningsdeklarationen af 1952.

Ansøgningen samt kort sendes hermed vedhæftet til Fredningsnævnets vurdering.

Ansøger bemærker:

” Jeg forventer ikke, at den anmeldte deklaration fra 1952, får nogen indflydelse på godkendelsen af ansøgningen på 
ombygning af eks. garage til ny dobbelt carport.
Ombygningen er netop tegnet således, at der tages stort hensyn til at den på ingen måde virker skæmmende eller 
hæmmende for udsigten til eller fra kirken.
Tværtimod har vi i forbindelse med forberedelsen til ombygningen fjernet adskillige store træer og buske til gavn for 
udsigten fra og til kirken.”

Nævnet meddelte, at det ansøgte kræver dispensation fra deklarationen, der er en 
kirkeomgivelsesfredning og forelagde henvendelsen med ansøgning og tegninger, samt senere 
modtagne fotos, for Århus Stift.

Århus stift har efter forelæggelse for menighedsrådet og den kgl. bygningsinspektør meddelt, at 
stiftsøvrigheden intet har at indvende mod den påtænkte opførelse af carporten.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité har meddelt, at der på baggrund af fotos og 
udtalelsen fra stiftet ikke er indvendinger mod, at der meddeles tilladelse.

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse:

Nævnet har behandlet sagen på det foreliggende skriftlige grundlag.

mailto:midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk


Nævnet finder, at opførelse af carporten i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet ikke vil 
virke skæmmende for indsigten til kirken eller udsigten fra kirken, og der meddeles derfor i medfør 
af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, tilladelse til det ansøgte.

Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87:

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klage skal sendes til fredningsnævnet, så vidt muligt elektronisk på ovennævnte e-mail adresse, og 
ellers på fredningsnævnets ovennævnte adresse

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et 
gebyr på 500 kr. 
Klager modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Klager skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af 
gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og 
Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret 
ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. 
Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

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 Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. 
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 klagenæv-
net, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

Natur- og Miljøklagenævnet 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 Natur- og Miljøklagenævnet 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 afgørelsesudkast i partshøring.

Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens § 
66, stk. 2.



Klageberettigede er:

Adressaten for afgørelsen,
ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører,
offentlige myndigheder,
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.
Med venlig hilsen

Per Holkmann Olsen

Denne afgørelse er pr. mail fremsendt til:
Lars Nørskov Pedersen, Chr. Winthersvej 7, 8920 Randers NV, lnp@muncholm.dk
Naturstyrelsen, nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, randers@dn.dk
Århus Stift, kmaar@km.dk
Henrik Wessel Fyhn, Randers Kommune, Natur og Miljø, henrik.wessel.fyhn@randers.dk
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, jytte.heslop@gmail.com
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Jesper Cortes, jesper.cortes@randers.dk
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