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Matr. nr'2a Børup by o, BOp Anmelder:
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Deklal"ation.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 2a

I
I
I
t

!
I

af Herup by °i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Hø rup 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, .IlegFæøsis Ru~d

af kiFkegt\f8s~i8it gg hmigt af er dclf. del af lII.ar. 28, der .od nord grænser
1nJtil Viljen, der ghr 8)11 om k:il'kegArd8a. Det fredede areal ~egrænaeE
muJ aord, øst Vi veB~ ~f m~tr1kulokelle~ og mod syd at en linie
50m ~ru det nordre skel parallel med d~tte

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 menighedsrådet forBøNp BOp.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Bli.lrup , den 25.aep. 193-

In~~orl Petersen.

Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1r: f 'L 195b
:I. eLI'.

Otto lCiørbQø. V. ilLiSIIl.1Hw.;a. Ods N1eløen.
Indført 1 dail:o~Ea fol' rcts!(re..lS nr. 79 LyaaårJ samt en del af
Hovlb3erg herred. den lo.roa~ lS55.
tyst. • • • •

SliUrd Møller.

Genpartena rigtighed r.ekræftea.

'f1ædning!'n -r:\'nd for v a}!';..l
An:: J ,::r.:Js
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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 søndenydske lands·
dele) bd. 00 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(ød/ylde! øl dommerkontoret)

51',53 H",rup
by oZ sogn Købers } bo æl'Kreditors p.

Besrllllng9~
formular

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: kr. øre.

DeklBI'B liOD.menigheusråd
Undertegned";Yder er ejer af matr. nr. 5g O g 5f

H0rup o~
af ~ by sogn,
erklærer herved, at ielt- af hensyn til Hørup kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~ævnet fpr Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af HMQ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu -Itltft eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, b"'SflllRSilS fftotl
IIf khkegilrdsdiget og iøvIigl af er hele m.nr. 5, 0i 5f

l;åIede3, 30n1 det freffigllf IIf dot dekllli'ati9RllØ \'eElhteftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg a111tsrådskred~ samt menighedsråd",! fgr pro ti d l er t f
' f d . k ". V3 U Vtl øa ar

For re nmgen ræveSJllB-lllgen erstatnmg. Lysgår d m.fl. herred~rs provst••.
Kenishedsrådet for Hørup sogn

,den 25.:asp. 193.
A.J.Holm. P.Dielsen. ~uritz Bay. S.N. Sørensen.
Kristine Daviusen. Anders Haasen. A.P.Andaraen.
Magnus Nielsen. Christian Ma~een.
Det tiltrædes, at nærværende frcdn1n~deklbl~t1on t1ni-

Til "itterljgl~~Sea som servitut13t1ftel'ldepå matr.nr •.5i og 5i Hørup
by og sogn dog med føltltiDdeforbeholdt.

SAlænil arealet administreres af de kirke11ae .~nUi&beder,tr.ffer kirkeministeriet dOi aunset nærværende deklaration af.iørelse med hensyn til eventuel opførelse. at b1gnin~r påarealet, for aAvidt disse skal tjene k1rkel1æm formål.
lrednln&eD bortfalder 1 det omfani,bvori arealet senere_Atte blive inddraget under kirkegården.

I1RDMnUST~lUET,den 1l.~M1 1954.
P.M.v.
E.~.

Arne Tl'uelsen, fm•.

Jenhen & KICldskoy, AIS, Københlvn.
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Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg,den 22 .. f'Jb:r .. --19S~.,
I

S. Frier."Y'RCASIlIussen. Holm. l "

~llS-~-tfll..i-b.ea-~æfteSe

,.den--24. j~n.1S~G..

Ind ført 1 ,da iboaen for retskrelis nr. 79 Lysgår d samt en
I{ , ) •

del af Hovl~jeri herrad, den lo.ma3 1955.
Lyst ••••••

Slsurd Møller.
Genj:2rtens rigtlshed bekræftes.
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UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for V I B O R G amt.

K E N D E L S E afsagt d. 16.maj 1955.

Sag ang. fredning af et gadeareal nord for
Hørup kirke.

I forbindelse ~ed den ad frivillig vej gennemførte fred-
ning af arealer ved Hørup kirke opstod også spørgsmålet om fredning
af et umatrikuleret gadeareal beliggende vest for Hørup kirke.

Da iflg. tingbogen ingen adkomst haves til nævnte gade-
areal , således at udstedelse' og tinglysning af fredninesdeklara-
tion måtte anses for udelukket, har nævnet valgt at behandle spørgs-
målet om fredning af det nævnte areal som en egentlig fredningssag.

De i sagen interesserede har derfor ved offentlig bekendt-
gørelse været indkaldt til møde dags dato for at tage stilling til
spørgsmålet, hvorhos Hørup sogneråd og menighedsråd har været speci-
elt indvarslet.

Menighedsrådet har intet haft at indvende mod den foreslå-
ede fredning.

Andre har ikke givet møde under sagen.
Grænserne for nævnte umatrikulerede gadeareal fremgår klart

af matrikelkortet, idet arealet overalt grænser til landevej, kirke-
gård eller matrikuleret areal.

Idet nævnet finder, at det nævnte areal som et led i sik-
ringen af Hørup kirkes omgivelser bør fredes, bestemmes nærmere føl-

I.

l gende :
Det umatrikulerede gadeareal af Hørup by og sogn, belig-

gende umiddelbart vest for Hørup kirke fredes, således at der på
arealet ikke må ske nogen bebyggelse, hverken varigt eller midler-
tidigt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der nu eller
senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til eller fra
kirken og kirkegården.

Den nærmere beliggenhed af det fredede areal fremgår af



det nærværende kendelse vedhæftede matrikelkortkopi.
Påtaleberettiget med hensyn til foranstående bestem-

melser, der vil være at tinglyse på nævnte areal, er frednings-
nævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Hørup
sogn.

For fredningen ydes ingen erstatning.

T h i b e 8 t e m m e s

Med sagen : fredning af det umatrikulerede gadeareal
af Hørup by og sogn, beliggende umiddelbart vest for Hørup kirke,
forholdes som foran bestemt.

Navne.

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds,
den 3. juni 1955.
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 
Hørup Sogns Menighedsråd 
Kirkebakken 8 a 
8620 Kjellerup Tlf. 86 12 20 77 

 Fax 86 19 71 91 

 E-mail: 

 { HYPERLINK 

"mailto:pho@domstol.dk" }

  

 CVR 11 98 62 93 

  

 Den 30. november 2009. 

 

 
Vedrørende j.nr. 8901-01.2009.87, ansøgning om tilladelse til tilbygning til kapel ved Hørup 
Kirke, Kirkebakken 10, 8620 Kjellerup. 
 
Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Menighedsrådet ved Hørup Kirke om principiel 
tilladelse til at udvide mandskabsfaciliteterne tilhørende kirken. Kirken ligger på ejendommen matr. 
nr. 3k Hørup By, Hørup, med adressen Kirkebakken 10, 8620 Kjellerup. 
 
Beliggenhed:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredningen 
Ejendommen ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen omkring Hørup Kirke, jf. deklaration af 

mailto:pho@domstol.dk
mailto:pho@domstol.dk


22. februar 1955 (vedlagt). Arealet havde dengang matr. nr. 5f og 5g Hørup By, Hørup. 
 
Af deklarationen fremgår, at der på arealet ikke må ske nogen bebyggelse, hverken varigt eller 
midlertidigt, eller foretages nogen beplantning eller andet, der nu eller senere kan virke skæmmende 
eller hæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården. 
 
Ansøgningen 
Menighedsrådet overvejer 2 forskellige muligheder for tilbygning og ønsker vurderet, hvilken der 
evt. kan arbejdes videre med.  
 
1. tilbygning til det eksisterende kapel med ca. 16 m² 
2. tilbygning til det eksisterende kapel med ca. 66 m² 
 
Begrundelsen for ansøgningen er, at der ønskes bedre faciliteter for personalet samt etablering af et 
handicapvenligt toilet for besøgende. De nuværende faciliteter, der ligger i den nordlige del af 
kapellet, er for små. 
 
Menighedsrådet oplyser, at der i 1968 blev givet byggetilladelse til kapellet og forventer, at der i 
den forbindelse blev taget hensyn til fredningen. 
 
Der er fremsendt beliggenhedsplaner men ikke facadetegninger af det ansøgte byggeri. Såfremt der 
kan forventes tilladelse, vil der blive udarbejdet facadetegninger og materialebeskrivelse. 
 
Kommunens bemærkninger 
Generelt skal der administereres restriktivt inden for Exner-fredningerne, jf. afgørelser fra 
Naturklagenævnet. Det skal i den konkrete sag nøje vurderes, om det ansøgte vil påvirke udsigten 
fra og indsigten til kirken. Endvidere bør alternative placeringsmuligheder uden for de fredede 
arealer videst muligt anvendes. 
 
Silkeborg Kommune har besigtiget stedet og vurderer, at en mindre tilbygning til kapellet ikke vil 
forringe udsigten fra og indsigten til kirken. Da det eksisterende kapel i forvejen er placeret inden 
for Exner-fredningen, og da funktionerne i tilbygningen er tilknyttet kapellet, er det ikke en 
mulighed at opføre byggeriet andetsteds udenfor fredningen. Kapellet er i forvejen 74 m² (ifølge 
BBR). En tilbygning på 66 m² vil efter kommunens vurdering være i konflikt med fredningen, idet 
det vil udgøre en væsentlig forøgelse af bebyggelsesarealet. 
 
 
Kommunen kan på den baggrund anbefale en tilladelse til tilbygningen på 16 m². 
 
 
 
 

Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse 
Nævnet træffer afgørelse på det foreliggende skriftlige grundlag. 
Nævnet er enigt i, at en tilbygning på 66 m2 vil udgøre en så væsentlig forøgelse af 
bebyggelsesarealet, at det vil være i konflikt med fredningen. 
Da det ikke er en mulighed at opføre byggeriet andetsteds udenfor fredningen, idet eksisterende 
kapel i forvejen er placeret inden for Exner-fredningen, og funktionerne i tilbygningen er tilknyttet 
kapellet, og da en mindre tilbygning til kapellet ikke vil forringe udsigten fra og indsigten til kirken, 
meddeler nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1 principtilladelse til opførelse af 
tilbygning på 16 m2. 
Facadetegninger og materialebeskrivelse skal indsendes til nævnet via Silkeborg Kommune, 
Teknik- og Miljøafdelingen, til godkendelse. 



 
 
 
Klagevejledning, jf. naturbeskyttelseslovens § 86 og § 87: 
 
Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over 
afgørelsen. 
En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til 
Naturklagenævnet. 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 
500,- kr. til Naturklagenævnet. 
Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra 
Fredningsnævnet. 
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. 
 
 
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden 
bestemmer andet. 
 
I det omfang, der er givet tilladelse, må tilladelsen 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. mailfremsendt til: 
Hørup Sogns Menighedsråd, Kirkebakken 8 a, 8620 Kjellerup, { HYPERLINK 
"mailto:8996@sogn.dk" }
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk" }
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blst@blst.dk" }
Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, { HYPERLINK 
"mailto:blstnatur@blst.dk" }
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, { HYPERLINK "mailto:silkeborg@dn.dk" }
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, { 
HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com" }

mailto:8996@sogn.dk
mailto:8996@sogn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:silkeborg@dn.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:jytte.heslop@gmail.com


Det kommunevalgte medlem af nævnet, Søren Stauning Goldmann, Silkeborgvej 11, 8653 Them, { 
HYPERLINK "mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk" }
Silkeborg Kommune, Natur- og Miljøsektionen, Søvej 1-3, 8600 Silkeborg, Helene D. Clausen, { 
HYPERLINK "mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk" }

mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk
mailto:soeren.goldmann@silkeborg.dk
mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk
mailto:Helene.DalgaardClausen@silkeborg.dk
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