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D

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).
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Mtr. nr., ejerlav, logn: '
(I København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bl. 1 ting-
bogen, art. nr., ejerlav,.

sogn.

1 l ,i ! IAkt: Skab nr.
(o4fyl4" øf dom ... ,"',/o,")l.! ~tl. ørum by 0l 8P~ .,'

Købers } b I
Kreditors opæ :

Gade og hus nr.:
(hvor sAdant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for .
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: øre.kr.

Deklal'ation.
præs te "Ar d.&udw la

Undertegnede,-Jdef'er ejer af ',inatT.',nr. 1.!.5Oa oa '<)b. '~,

af ~:ru:a . by 0l sogn,
erklærer herved, at ;; af hensyn til ørum, kirkes frie beliggenhed overfor
frednin&~~vnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kaiL.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 .,eat og 81'
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

en 11n1e. der udalr f)B et paatt " lande.
Y8jen 50 g øst ~or k1rkelården t1l det 8fd" ••tre _,erni af JOo Ol
derfra oyer 30& til det nordre bjørne at ~ derefter laD,.' det
nordveatl1,il,iiskel af '08, hvorefter den føl.r sltellet at la til-klrkei&rdens nordvestre bjørne

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

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt -pteoigbidm\ået fOl O -401 4 l ...
F f d . k " t t . ~ '1i1n U .,. lP. .t.or ,

or re mngen ræv~ Jelt"Jngen ers a mng, JU1.ldelsoa-S.rHlerlJ1lC herreder.

ørum :Jdrl. ,den 1_2
Chtl'harll Ilielaen, Biel. Pind. rn~l:t! ... u ..... IONaDn •• len.ln,

~ .lerien And.ersen, .urtin Jensen.
JJet til trasdea. at nærv:æ."endehedft1DCSdell:lal'a'tloD1:1nS-

lys •• 80m eerY1tutetittende på matr.nr. la, 308 0& 30b Irua '1
TiI~teA~ •• dOS lied f'lIlf&Oncieforbeholdl - - -

-S&laDse den til 'pr.st ... be4e' bareDoe bawe ••4 ~d.-
plade aamt deD del at pr_te&årdens ar •• l, der lifler 1 _lddel.
bar Ulluly1il1ioa bertil, adll1nhtrer•• af de t1J.'u l" a1Ddll- .
hede!', traf ter tirt.1aieter1et af ...r.lae Da D"laefttn, at
PI'•• UIØ4ena bl&ftingel'. berunQ~r t1111,e •• 1n '-7~1aD' .... ,
tl1bypinger •••• Ol OlIbYll11nsel', der anazel' PI'."1'1'41.B Ud-.eende, uanset fredn1ncedeklaratlon ••• "

IIRKElIIIBTERl~'.d.D 16 ••ep.1952.

195R;

f

Jensen & Kfeldskov, AIS, København.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbudy'~. v torbeho ld

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS. I \ •• IJ.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

21~21d 'rla 'by og- -..... Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontortt)

Købers }
K d·t bopæl:. re I ors.

'r_la.t 1. hedaill.lH:e'f'J1et tor
Gatp1'fi'~.Jø de. 4.9.1952.

(hvor sådant findes) Otto 1\1(111'bo••
Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37.

T1b01'l Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 210, 21d- -

af erø by O. sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds e9".ået 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 la:tft- eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården. 'l

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, be.græDs~ mod J

af kirkegårdsdiget gg i9'/rigt af er hele 11 Itt. 210 O" 2ld ... _.-

således, ligA;} det fremgår af det deklaratioeee '+'edlueftedekort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for 'Z'UIIl .p.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 1951.
20 •• '

.1811011 J'eneCD

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

19StViborg, den

Otto n.rboe. 28.'011
T. Ra.auaael'.l.

ftGllyn 1 retei:reda D.~. 7Sl Vibor. "'.ted It.... t

4e. l.aug. 1952.. ~p
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01891.03

Dispensationer i perioden: 18-04-1985



NATURFREON IN GSN ÆVNET
for Viborg amts sydlige fredningskreds

ADR. »LANDBOGÅRDEN., FÆLLEDVEJ 1
TLF. (06) *621228

Kontortid 9·12, lørdag lukket

8800 VIBORG. den 18. april 1985
l're dn •J •nr. H - l/lÆ~ ~ednlngsregisteret

I (J a /) Orl(;lllerlngREG. N R. o ,I (,. -I~-~~
I skrivelse af 8. marts 1985 har Tjele kommune forelagt fredn~ngs-
nævnet Deres ansøgning om tilladelse til.opførelse af en garage og
en overdækket terrasse på ejendommen matr.nr. 21 ~ og 21 d ørum by,
ørum, på et areal, der er omfattet af bestemmelserne om fredning
af kirkens omgivelser, jfr. naturfredningslovens § 34.
På grund af den bebyggelse, der i forvejen er på stedet og place-
ringen af tilbygningen i forhold hertil, finder fredningsnævnet
ikke at burde modsætte sig en vis yderligere bebyggelse, men næv-
net kan ikke godkende byggeriets omfang og udformning, som efter
nævnets skøn vil virke skæmmende på kirkens omgivelser. Der gives
Dem herefter tilladelse til en garage på størrelse med den projek-
terede, men ikke til den overdækkede terrasse. Der stilles endvi-
dere krav om, at garagen opføres i hvide sten med en teglafdækning
foroven, således at taget skjules.
Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen bortfalder, såfremt den
ikke er udnyttet inden 5 år fra dato.
Opmærksomheuen henledes endvidere på, at fredningsnævnets afgørel-
,sekan påklages tiloverfredningsnævnet, Amaliegade 7, 1256 Køben-
havn K., såvel af Dem selv som bl.a. af Danmarks Naturfredningsfor-
ening og miljøministeren. Klagefristen er 4 uger fra den dag, man
har fået meddelelse'om afgørelsen, og tilladelsen kan ikke udnyttes,
før klagefristen er udløbet, medmindre den opretholdes af klagemyn-
digheden.
Kopi af denne skrivelse er sendt til
Ingemann Jensen, V.H.Strandvej 23, Lihme pr. 7862 Brodal,
Arne Bech 'Sørensen, Kirkebakken 25, Ve j rum bro , 8800 Viborg,
Tjele kommune og kommunens vurderingsråd, kommunekontoret, 8833

ørum. J.nr. 24-4-278-25-85,
Viborg amtskommunes plankontor og fredningskontor, j.nr.8-7o-51-1-

789-1-8:>,
~E~,~.!!~..l'!.~.~~!l:::~}s~~J..._AE,I.~~egad~.!.J.!....~.256København K. ,
Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel l, 2000

København .!".,
Nationalmuseets 2. afdeling, Frederiksholms Kanal 12, 1220 Køben-

havn K ••
MoCftaget' frednJnosstvreleen

Verner Nielsen,
østergade 25,
8833 ørum

1 9 APR, 198~
I' ~. .~l 1"1' ..... ~ (' • : - )

',' '. I i
, , \ ri;:-.i il- t '-\~ ,~ 1:,'

1.1 ~
Rørdam

w"
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Herning, 28. marts 2022                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                   FN-MJV-39-2021  
Viborg kommune 
ba4@viborg.dk 
 
 
 
Ansøgning om tilladelse til opføre en mandskabsbygning ved Ørum Kirke på adressen Østergade 27, 
8830 Tjele – Lb. nr. 61 – Ørum Kirke. 
 
Viborg Kommune har på vegne af menighedsrådet ved Ørum Kirke søgt om dispensation til at opføre 
en mandskabsbygning inden for Exnerfredningen ved Ørum kirke. 
 
Ansøgningen 
Af ansøgningen fremgår, at det nuværende graverkontor er på 12 m² og indrettet i 1976 som en del 
af ligkapellet, der blev udvidet tilsvarende. Kontoret anvendes udover som kontor til frokoststue med 
tekøkken for kirkegårdens medarbejdere, i perioder op til 4 - 5 mand. Der er ikke tilknyttet omklæd-
ning eller badeforhold for graveren og ansatte. 
 
Da kapellet desuden er for lille til at dække sognets behov, tænkes en del af det nuværende graver-
kontor anvendt til en udvidelse af kapellet. I den resterende del indrettes et handicaptoilet, som i dag 
ikke findes på kirkegården. 
 
Det er ikke muligt at placere en ny graverbygning andre steder på kirkegården, end hvor den nuvæ-
rende kapel- og graverbygning ligger, bortset fra længst mod øst, hvor den vil gribe ind i det fredfyldte 
område med plænebegravelser. Et nybyggeri, der placeres samme sted som kapellet, skønnes at blive 
for stor og dominerende i forhold til kirken. Det er derfor mest naturligt at placere graverbygningen 
uden for kirkegården, tæt på materialedepoter og med adgang fra Præstegårdsvej. 
 
Selv om funktionerne i graverbygningen er kirkelige, ligger bygningen uden for kirkegården og har 
mest tilknytning til Præstegårdsvej, hvor den fremtrædende arkitektur er røde sten og mørke tage. 
Derfor foreslås bygningen opført i røde sten og med tag af tagpap. På den måde adskiller bygningen 
sig fra kirkegårdens bygninger og respekterer dermed disse som en forbunden arkitektur, der hører 
kirken og kirkegården til. 
 
Bygningen placeres mellem kirkegårdsmuren mod nordøst og Præstegårdsvej, der er en privat og 
mindre grusvej med kun lidt og intern trafik. Kirken er i forvejen ikke synlig fra den del af Præste-
gårdsvej, da udsynet dækkes af kapellet samt læbæltet. Ved den foreslåede placering af graverbyg-
ningen bevares den yderste læbeplantning langs Præstegårdsvej, og en placering her vil ikke tage 
udsynet til kirken. 
 
Det er oplyst, at mandskabsbygningen er projekteret til en størrelse på 86 m², ca. 6,7x12,7 meter. 
 
Fredningen 

mailto:ba4@viborg.dk
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

Exnerfredning for Ørum Kirke af 19. maj 1952, hvoraf fremgår, at der ikke må ske nogen bebyggelse, 
varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der kan virke skæmmende eller 
hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. 
 
Natura 2000 
Der er ca. 1.000 meter til nærmeste Natura 2000 område, Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk, som er habitatbeskyttelsesområde. 
 
Viborg Kommune har meddelt, at kommunen har vurderet, at det ansøgte ikke kan påvirke et inter-
nationalt beskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen, og at det ansøgte ikke kan beska-
dige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på 
habitatdirektivets bilag IV.  
 
Under hensyn til projektets beliggenhed inden for bymæssig bebyggelse og afstanden til Natura 2000 
området, har nævnet ikke fundet anledning til at indhente nærmere vurdering. 
 
Fredningsnævnets sagsbehandling 
Fredningsnævnet har afholdt besigtigelse den 22. marts 2022. Til stede foruden nævnet var: 
Arndt Pedersen, Formand for Kirke- og Præstegårdsudvalget 
Anne Breinhild, Viborg Stift 
 
Arndt Pedersen redegjorde for ansøgningen og foreviste stedet, hvor menighedsrådet ønsker bygnin-
gen placeret. 
 
Efter råd fra arkitekten, er der ansøgt om en bygning i røde sten med gråt tagpaptag. Det var fra starten 
deres ønske at bygge to vinkler ud fra kapellet, men han blev rådet til at lægge huset uden for kirke-
gårdsmuren på Præstegårdsvej, hvor der i forvejen er materielplads, da byggeri inden for muren kunne 
medføre stor forsinkelse på grund af de eventuelle arkæologiske interesser. Bygningen er derfor til-
passet det byggeri, der er nærmest på Præstegårdsvej i stedet for kirken og kapellet på den anden side 
af muren. 
 
Det er hensigten at benytte den nye bygning som graverhus med toiletter og kontor. De nuværende 
lokaler til kontor og toilet i kapelbygningen skal bygges om, så der bliver mere plads i kapellet og et 
handicaptoilet. 
 
De har fældet træerne på stedet, hvor de ønsker at bygge, og der er afsat pæle til afmærkning af 
bygningen. Der vil blive lagt fliser på adgangsvejen til bygningen. Provsten har godkendt placeringen. 
Bygningen kan ikke ses fra kirken. 
 
Hvis bygningen skal placeres, hvor den nuværende materielplads er placeret, skal den bygges ind i 
skrænten, hvilket vil gøre rummene mørke og væsentligt mindre attraktive. 
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Anne Breinhild oplyste, at stiftet har indhentet Den Kongelige Bygningsinspektørs bemærkninger, 
og at stiftet på den baggrund har indsigelser mod den ønskede beliggenhed, da det er deres opfattelse, 
at graverbygningen bør ligge i sammenhæng med kapellet for at have kirkens bygninger samlede. Det 
er også stiftets opfattelse, at bygningen bør tage udgangspunkt i kapellets og kirkens materialer og 
farver, så der er samhørighed mellem de bygninger, der hører til kirken. 
 
Arndt Pedersen havde ingen bemærkninger til, at byggeriet tilpasses kirkens og kapellets bygninger. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
Fredningsnævnet har efter votering i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, og stk. 2, truffet 
afgørelse om at meddele dispensation til at opføre et graverhus på 86 m², placeret som ansøgt og 
gengivet på nedenstående kort.  
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at graverbygningen med den ansøgte placering uden for kirke-
gårdsmuren og med de angivne materialer og farver ikke vil hæmme eller skæmme udsigten til eller 
fra kirken.  
 
Fredningsnævnet har vurderet, at projektet ikke kan påvirke et internationalt beskyttelsesområde væ-
sentligt, jf. habitatbekendtgørelsen, og at det ansøgte ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder 
for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV. 
 
Da bygningen placeres umiddelbart uden for kirkegårdsmuren, finder nævnet, at det af Viborg Stift 
nævnte hensyn til samhørigheden mellem kirkens bygninger skal medføre, at bygningen skal opføres 
med udgangspunkt i kirkens og kapellets materialer og farver, hvorfor stiftets indstilling til materia-
levalg skal følges. 
 
Dispensationen meddeles derfor på følgende  
 
Vilkår: 
 
 Bygningen skal opføres som i samme materialer og farver som det eksisterende kapel. 
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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: 

http://www.naevneneshus.dk/
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 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, 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. 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 
FREDNINGSNÆVNET FOR MIDTJYLLAND, VESTLIG DEL 

 

 

 
RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

Tlf. 93 56 40 48 – E-mail: midtjyllandvest@fredningsnaevn.dk 

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. 
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