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Fredningsnævnet 12-10-1953

Fredningen vedrører: Hørby Kirke
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Matr.nr.: '~og,~ Den vestlige del
at HørbJ aop.

Genpart

'249
l4.Okt.195'.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

gård8jera~8 fru Amalie Andereen, Vester H.rbJ.

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. 'I. og 'I. af

bv sogn at lade etDen ve8tlige del af =-iIIl' U",rb,
areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af

H ø r b 7 kirke.

• Arealet beskrives således:

vejbjzrnot æ8t for kirkeslrdeu 1 vinkelDen 40 meter.

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg- :

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

trans forma torsta tioner, tele fon- og telegrafmaster og lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tils tand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for Uørb7 kirke
hver for sig.

Hørby , den 10 19 53.l
Amalle Andersen

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. af Den vestlige Del af &
sogn.Hørby

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 12/10 1953.

Aarsten.

In~f0rt 1 ~gbo6en tor Retskreds Nr. 10, S.b, løbatad a.v.,
den 14. Ok~. 195'.

Lyst. Tingbog for Hørby. BJ; B. Bl. 71. Akt. Skab Y. Ir. 151
Hara1 d Han88n.

Afl1tt.trl 1 H.t. Lov 140/19'1.
~ 1411• 2 kr.
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På det med blåt skraverede har
fredning ikke kunnet gennemføres.
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~E6.NR. ,2C) 73, , 10
Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt,
Badehusvej 17,9000 Aalborg,e Telefon 96 30 70 00

Aalborg, den 18. august 2004.

Øjvind Jørgensen,
Arkitektfirma,
Hobrogade 10,
9900 Frederikshavn,

•
Vedr. FS 44/2004:
Ansøgning om tilladelse til at nedrive og opføre en redskabsbygning
samt materiale- og affaldsplads ved Hørby Kirke på et areal, der er om-
fattet af fredningsdeklaration af 14. oktober 1953 til sikring af Hørby
Kirkes frie beliggenhed.

Ved skrivelse af9. juli 2004 har De på vegne menighedsrådet ved Hørby
Kirke ansøgt om tilladelse til at dels at nedrive en ældre redskabsbygning og
opføre en ny, dels at etablere affalds-og materialeplads.

Fredningsnævnet afholdt den 11. august 2004 besigtigelse og forhandling i
sagen. Udskrift af protokoltilførsel vedlægges til orientering.

•
Umiddelbart nord for kirkegårdsdiget er beliggende et graverhus, der tildels
hindrer indsigten til og udsigten fra kirken. Nord for denne bygning er det
eksisterende redskabshus beliggende. Dette ønskes nedrevet og genopført i
mørke materialer nordvest for kirken på et areal, der er lavere beliggende
end terrænet ved kirken. Størrelsen er ca. 4x12 meter og ca. 4 meter højt.
Taghældningen er 45°.

Ingen af nævnets medlemmer havde bemærkninger til den projekterede be-
liggenhed af planteskole eller affalds- og containerplads, der ved deres lave
højde ikke er udsigtshæmmende. Der var endvidere enighed om at tillade
nedrivning af det eksisterende redskabshus.

2 af nævnets medlemmer fandt, at beliggenheden af det projekterede red-
skabshus sammenholdt med graverhusets beliggenhed i en større vinkel set
fra nord - nordvest vil hindre indsigten til og udsigten fra kirken, uanset ter-
rænet falder mod nordvest. Disse medlemmer stemmer derfor for ikke at til-
lade den ansøgte placering. Derimod vil man kunne acceptere en beliggen-
hed på det nuværende redskabshus' plads, hvilket ikke vil hindre adgangen

• til affaldscontainere m.v.

Et af nævnets medlemmer kunne acceptere den foreslåede placering, men
kun med en taghældning på 22 grader.

..
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Efter stemmeflerheden kunne nævnet herefter godkende det ansøgte projekt
men med en placering af redskabshuset på den gamle redskabsbygnings
plads.

Afgørelsen er truffet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50 stk. l og kan
inden 4 uger påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til
fredningsnævnet til videre foranstaltning.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at der
indbetales et gebyr på 500 kr. Naturklagenævnet vil opkræve gebyret, når
klagen er modtaget fra fredningsnævnet, og behandlingen af klagen bliver
først påbegyndt, når gebyret er modtaget. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis
der gives medhold i klagen.

Sortsøe Jensen .

kopi er fremsendt til:

1. Knud Erik Jeppesen,
2. Ole Jørgensen,
3. Nordjyllands Amt, Naturkontoret,
4. Sæby Kommune,
5. Danmarks Naturfredningsforening, København,
6. Danmarks Naturfredningsforening, att. Hanne Mie Thomsen,
7. Skov- og Naturstyrelsen,
8. Menighedsrådet ved Hørby Kirke, att. formanden Jørgen Bach,
9. Aalborg Stiftsøvrighed.



•

•

'}

Onsdag, den 11. august 2004 afholdt fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
besigtigelse og forhandling i

FS 44/2004 :
Ansøgning om tilladelse til at nedrive og opføre en redskabsbygning
samt materiale- og affaldsplads ved Hørby Kirke på et areal, der er om-
fattet affredningsdeklaration af 14. oktober 1953 til sikring af Hørby
Kirkes frie beliggenhed.

Nævnet var mødt ved formanden, dommer Sortsøe Jensen, det amtsråds-
valgte medlem Knud Erik Jeppesen og det kommunaltvalgte medlem Ole
Jørgensen.

For Nordjyllands Amt, Naturkontoret mødte Claus Riber Knudsen,

For Sæby Kommune mødte Kenn Munsted,

For menighedsrådet ved Hørby Kirke mødte Jørgen Bach sammen med gra-
ver Mogens Christensen.

For Aalborg Stiftsøvrighed mødte Jørgen Larsen.

Der fremlagdes skrivelse af9. juli 2004 fra arkitektfimaet Øjvind Jørgensen
med bilag 1 - 6.

Formanden orienterede kort om fredningsdeklarationen, der er en provst Ex-
ner-fredning til sikring af indsigten til og udsigten fra kirken. Nord for kir-
ken er indsigten hertil begrænset af det eksisterende graverhus, der er et æld-
re beboelseshus med høj tagrejsning og med en lavere udhusbygning, tilbyg-
get mod vest. Bygningernes sydfacade bryder kirkegårdsdiget. Ca. 5 meter
nord for bygningen ligger en træbygning på 3xlO meter. Iøvrigt er kirken
beliggende usædvanligt frit i landskabet.

Jørgen Bach henviste til den som bilag 7 fremlagte situationsplan, der angi-
ver den ønskede beliggenhed af såvel ny redskabsbygning mod nordvest,
flugtende med det vestlige kirkegårdsdige og orienteret syd-nord, plantesko-
le umiddelbart nord for kirkegårdsdiget - vest for graverhuset - og materiel-
gård og affaldsplads vest for eksisterende redskabsbygning.

Redskabsbygningen ønskes opført som l2x4 meter i mørktfarvede planker,
ca. 4 meter højt med mørkt sadeltag i pap. Planteskolen afskærme s ligesom
affaldscontainerne og materielgården med ca. 1 meter højt træ. I bygningens
side indsættes en sortmalet stålpladeport. Den eksisterende træbygning ned-
rives.

Nordjyllands Amt havde ingen bemærkninger til det projekterede, dog at det
ville være ønskeligt at man trykkede højden på nybygningen.

Aalborg Stift kunne godkende projektet.



Nævnet voterede.

To medlemmer kunne ikke godkende den foreslåede placering afredskabs-
bygningen men derimod en placering, hvor den ældre redskabsbygning nu
ligger, medens der ikke var betænkeligheder med placeringen af planteskole
og lave affaldscontainere. Der vil herved undgås yderligere udsigts- og ind-
sigtshindringer udover, hvad der forårsages af det eksisterende graverhus.

Bet medlem af nævnet kunne godkende den foreslåede placering under for-
udsætning af, at taghældningen mindskes og henviste til, at terrænet på ste-
det er lavt i forhold til kirkegården.

Der var enighed om, at en lastbil til tømning af containere ville kunne passe-
re den af flertallet anviste placering.

Således passeret.

Sortsøe Jensen
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