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D
Bestllllngs-

formular

Afskrift.

Justit!;ministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

}'redningsnævnet for Randers amt. 1<'.s.5/49-24.
l ~. L A l, •• lJ ....

Mtr. nr., ejerlav, s~gn: 12a, 39 Hør~ing
d København kvarter) by og sogn.

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

sogn.

, ,Akt: Sk~ A nr. 621.
• •• J l. J l. l (Jd,hldes GI dommerkontoret)

Købers' } -
Kredito... ~opæl:" -------

,I •• '", d

Gade og hus nr.:
(hvor sidanl findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor>:
Fredningsnævnet, for Randers amts-
råd~kreds.

3956 - 23/10 1950.
Stempel: __ kr. __ øre.

\ c

U d s k r i f t
af

fredningsprotokollen for Randers amtsrådskreds.

Fredni~gstilbud

"
Undertegnede direktør for "Den Hørningske Stiftelse"

tilbyder herved som ejer af matr. nr. 12!a og '39 af Hørning by, Hørning sogn, at

lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes: Bt jordstykke af matr.nr.12~ beliggende øst
for Hørning Kirkegård i dennes bredde' og' 100 'ni østpå "og"et 'til-
svarende stykke syd for kirkegårtdenl,' hele mat:V101;qol'..till.iliggendel i" en
bredde af, ca.80 mo og østpå ~ en længde af lOQIm. LØ~~ ,for kirke-

gården, samt en lille, trekant af,ma~f~nr.39 imel=!-ym}Iqspital~\s,
forhave og kirken og sognevejen fra Hørning by og østpå.

l,. I J I • l '. ~~

, I

Fredning\p har følgende omfang:

Arealerne" må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarerrde,
• __• u U I I

ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
r\w r t I .l.. _M....... Ql V

o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller 'opbevaring af red-

skaber el. lign. skønhedsfQ~styrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til fl.lminde~ig ,landprugs~~EtiK og ',erhvervs-
mæssig drift og udnyttelse af ovenfor om~alte stykke af matr.nro \

• " ,I t "Ilii,l'!lr! . '.12!a samt at af'hende et stykke J orQJ/;tJ..l1.k:1.;rken','hvis el1;1u(lv1.delse, af
.....cc;! i.::.. C . \ ... .lhl/ .• 'I lilli}..,

kirkegården mod øst skulle vise sig at være nødvendig.

Jensen &: Kleldskov, AIS, KøbenhavD.



•

,I ;.

;I l ~ ..
1,/11 \

l j .... J.J I .'.1 'j

I •• l J" l',l 1 ! ..1.,10 .... ·0

\ 'l

" i

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er 'indforstået med, at ovenstående fredning~tilbud~ tinglyses" påJlumin 'ejendbm I!"rnåtr:'
. ·.1.,I .••.v.l. 11:.1:1.. ,11, I',

nr. 12a og 39 af Hørning I by, ~~rning sogn; dog uden udgift for iII~g. "d" .•. lJ" '"
- - , ,! , :, II l :,' til t.

Påtaleberettiget i henhold 'tit 'foranstående er fredningsnævnet for Ra~d!lr~ !lmt .!>g.iP;rq:v~t.i-,
udvalget og menighe dsråde t . ..u J~

hver for sig.

Jl.~:r~!? .,.f1i~pee~be<;i~.,qen 23/9 19 50
Dir.ektionen t'or Den Hørningske Stiftelse: 'III ~1I.1li j ..1., <.

1'1 'l I

Hoffmeyer.

Genpartens rigtighed bekræftes.
Eb~lLoft, den 21.oktober 1950

.Predningsnævnet for Randers amtsrådskreds.
Hi is •

..J

l •

tJ .! J .1 t. !. I'...t J : l" t,:..J l: Jli 1Jl) Ill.1

L .. I

Ide! fredningsn~vnet for Ra~ders amt modtager og g~dkend~r foran~tå~1'!.~e fr~dni~gst!lbu~,

best~mmes det, at ti!b!!dl\lt.:;\{\ll. lyses som servi,tut på matr. nr. :t2a og 39 ~f :aØf~i!1€; ....,. by,
I

~~ . sogn, af hartkom:

i forb~else' med matr. nr.

tdr. alt>., hvilket matr. nr. 'skp. fdk.

Fredningsnævnet for Randers amt, den 21/10
Hiiso

19 50 .

Indført i dagbogen for retskreds. m':o,59 t~o1.j.gsø.,J~\'l_P,.,\3P,l pg en

d~* ~r9ør::q,e;r;:r}H~,~efred ,m~1 ~ørhald, ~~,Øv.r;i~~)O~.~I G~;tt}r,~dl~~rreder
den 23' okto1950.

Irl.":.[,1';;~·j I, : .• ,: IrJ,IJ:I.l,:.I)1 .'. ,!,,~ .l!I'., l." l , ~",,:l'l'l LI} JA.ll :~jJJ,i ._l) llt~II~lt
Lyst. Tingbog I fol.168, akt~Skab A nro62l.

!" li. ,ol,,,. j,!} ~.L .. ~'JI'JI ... J l.1 .'~~'I '!I"I";IJ1.Hån'8eil~ ,'".I!' ";IJ'1.Jjd [./ .jlll)l, 11~ll .,

-:-

Afskriftens rigtighen bekræfteso

J L, J :.l1,,;,J ~,. ,l

l,
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D
Ilealllllap.

formular

Afskrift.
Justitliministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Fredningsnævnet for Randers amt. F.s.5/49-24 •
•d. :. I. ti l~. t ,", r. ....! l. ":l •• 11. l

J,
Akt: Skab F ar. 352.

\. • I J." (udbW,s øf domm,rkontoret)
Mtr. nr., ejerlav, ~ogn; 5a ~ørning.
li København kvarter)

eller(idesønderjydskelands- ,by og sogn~
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nro, ejerlav,"

sogn.

KøberS} .. " L
o bopæl:

Kred,tor, l, .. 1 I, l.

Gade ogl hus nr.:
(hvor sidant findes)

Anmelderens naVn og bopæl (kontor):
l''redningsnævnetfor Randers amtsråds-
ler eds.

5766 - 12/2 1951.
Stempel: --- kr. øre.

Fredningstilbud

Undertegnede gårde j er Klaus Mol tesen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 5a m. fl. af Hørning by, Hørning sogn, at

lade nedennævnte åreal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealet beskrives saaledes:

'Den del 'af matr.nr.
indtil ca.300 ro imod øst
angivet på det ~ort, der

5a, der ligger 'nord fo~·byvejeh.og!kirken
fra gårdens by.gn inger" -~ål~,o.eE!som ~~mE!re
vedhæftes f~ed~inga~i~~uqd~~~.

o, -_ 't~\\_:"f 1\',:.1 .. Jl,'l b", '~l'j'l

U. ~

"" i 1.. ,!
,...

. ,l I I , ". ,'",

Fredningen har følgende omfang:
~ . " r .l' J ...j I l ~:':'l J) _. ,<" •

træer, mi~lertidigt eller vedvarende,
.1,.. 1.·.I.~. '._

ligesom der helIer ikke på arealern~ må anbrin~es transfofIl1atorstationer, telefon- og telegrafmaster
• • • - - ~. l J. V '. t.. .1-. J., l •• I t.~ J ~~..~j .L. ... • J '\ .

o. lign., derpå ej opsættes vskure, udsalgssteder , isboder, vogne til ~eb9~ls~! el1r~ 9gbev~ring. af ..re<,l-

! J(

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje

skaber el. lign. skønhedsfoTStyrrendeCgenstande. ... u "" :'.r.J:L ';"~J .Ll( .J ..•.• J

Jeg forbeholder mig dog ret til •
sædvanlig land"brugsmæssig.udnyttelse·-af arealet, samt ret til at
udstykke til byggegrunde langs byvejen,:dQg.atl~yg~ug~r~e,~oldes
nord for den på kortet trukne fredni~Slinje,Cct:r I ./.) .r' 101 hll"/'Il/T; ~1.iCiJ·I·1 'l

- c .~-
.imA i!ubuaJt II '1'1

"i !

Sø1\.lDERh-tALD
Jensen &: KJeldskov, A/S, Købetlhavll.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

'Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses- på min '~jendbm' in~tr.l
,l.,... n, II'J"IIj "I:» J t,

af Hørning by~: Iiørning
_. . I

Påtaleberettiget i he'nhold til fotanstående er fredningsnævnet for
hedsrådet og provstiudvalget.

. hver ror sIg.

nr. 5a !,ogn, dog uden Ildgift for mig .. , ",."),,1 ,

t'" l l ,I ~<! l.tI :
Rand~r~ ~mt ..\lg lI/t,e~~g-;

'I. !. i.1, l , . H(?lrning • dell 19 50 .26 /8
Klaus l'iJ.ol tesen.

, l"

.1

i ,j l l j II l:I '.:, J ! l • j I J J., I' I

, \, .....

•• 1. II J

.l! l. J,... J .Ll~.l ) !L.~.Itf\.
• {det fredningsnævnet for Rilnders amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud

- ~ ~ •• -" 1.... _ L. ...:. ~ ~l ....' '

. bestemmes '6et, at tilbudet sk(al lyses som servitut på matr. nr, u ?a u ..af .J ~~:n3-~'-_ ~YL

og sbgn, af hartkorn: 7 -tdr. 2, - skp. l . fdk~ c l ,alb.; hvilketu matt. nr.

forbindelse med matr. nr. 7b} lOd:., 21f i~ udgør et landbrug. Det fredede areal ses indtegnet
250

på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævn~t for Randtlrs amt, den 26; 8
Riis.

19 50.

Indført i dagbogen for retskreds nrø59 HougsØ herred og en del
af Sønderhald herred med Nørhald, stø~ri~' ~g"~a'lte:n:'He'r~;~aer
(ie~ 12' f'eb~.'l'95·1. I ,A, l' l, "I. j,""

Lysill~, Tingbog': I 'fol'~'12'9~'akt:Skab 'F nr·.352~' ..I,,! J.I" i.,'" I.i. d.ull

l!'orevist kort,: hvoraf :genpart 'er henlagt lpå,akten'. ',' l' "q,,/. 11111

Matr.nr. 5a er landbrug i forening>med 7~ .m~:f;'~'"i,!,I"".l. ,,'!d I,; ",J,.~,
J .lf~ns en ". '-II ,:(:-L ...1"1 1_11)1!)11 Jd illi f~ li.

.. -:-
-:-~ ..... w 'i -~-.!.ll.l.J t.~tJJ.jl.:'l .......:""

, I
.; 1

.. ' ·_l.Afsk:l'1ftens rigtighed,be~ræf;j;eeo

i'l'edaln,,;--nævnet for ~ ~-.lsE.p.\955
Randen Amt. - ~

!~j
: I o/Y ~f • ~ l

1\1 •

..J. l. l' ..
j i [J :J.l.J '.. .,I' I /

~ • I .. J J

Ij., J "J I J
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Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del 
 Retten i Århus                   
 Tinghuset, Vester Alle 10 

8000 Århus C 
 

       Tlf 86122077 
Niras A/S 
Vestre Havnepromenade 9 {HYPERLINK 
"mailto:pho@domstol.dk"}
Postboks 119 
9100 Aalborg  
 CVR 11 98 62 93 
  
 Den 21. juni 2009.   
 
Vedrørende journal nr. 8901-01.2009.25, ansøgning om tilladesle til etablering af 
regnvandsbassin inden for kirkebyggelinie – herunder evt. i dele af fredet areal øst for 
Hørning Kirke, Præstedalsvej 10, 8960 Hørning (Randers Kommune). 
 
 
Fredningsnævnet har modtaget brev af 16. februar 2009 fra Niras A/S, hvor selskabet på vegne af 
Randers Kommune, Kloakforsyningen (under omdannelse til selskab under navnet Randers 
Spildevand A/S) søger dispensation til etablering af et regnvandsbassin delvist inden for det fredede 
areal øst for Hørning Kirke. 
Det er oplyst, at Kloakforsyningen ønsker at etablere regnvandsbassinet i spidsen mellem 
Virringvej og Præstedalsvej.  
Da det landbrugsteknisk vil give færrest gener og da Kloakforsyningen skønner, at det vil falde 
bedst ind i landskabet, ansøges om tilladelse til at inddrage en del af det fredede areal. 
Arealet er omfattet af fredningsdeklaration tinglyst 23. oktober 1950 og evt. deklaration tinglyst 12. 
februar 1951. 
 
Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 27. april 2009. 
Under besigtigelsen var Randers Kommune, Kloakforsyningen, repræsenteret ved Thorkild 
Pedersen, og Niras A/S ved Ole Pedersen. 
 
Regnvandsbassinet udføres som et åbent tørt bassin. Der vil således kun være vand i bassinet under 
regnvejr og i en kort periode efter ophør af regnvejret. 
Regnvandsbassinet tænkes udført som et jordbassin med græs på bund og skråningssider. Bassinet 
udgraves udelukkende under det eksisterende terræn. Der vil ikke blive etableret dæmninger over 
det eksisterende omkringliggende terræn. Der vil således ikke være noget, der hindrer indsigten til 
eller udsigten fra kirken.  
 
Vest for bassinet placeres en underjordisk fordelingsbrønd. Adgangsdækslerne til denne brønd vil 
maks. være placeret 25 cm over terræn. Omkring brønden etableres en grusplads med adgangsvej til 
off. vej. I bunden af bassinet etableres et rørudløb ved skråningsfoden. 
 
Det blev oplyst, at bassinet placeres ca. 15 m fra sydspidsen af arealet øst for Hørning Kirke og at 
bassinet går ca. 50 m ud fra sydspidsen og bliver ca. 50 m bredt på det bredeste sted. 
 
Hørning Sogns Menighedsråd, som under besigtigelsen var repræsenteret ved Paula Kristensen og 
Kaj Nielsen, havde ingen bemærkninger til ansøgningen. 
 

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


Århus Stift har skriftligt meddelt nævnet, at der ikke er bemærkninger til ansøgningen. 
 
Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: 
Efter indholdet af fredningsdeklarationen har fredningen til formål at friholde arealer omkring 
kirken for bygninger eller lignende som kan hindre indsigten til eller udsigten fra kirken. Det 
ansøgte regnvandsbassin udgraves udelukkende under et eksisterende terræn og der vil ikke blive 
etableret bygninger eller lignende som er over terrænniveau. På denne baggrund og efter det oplyste 
om, at bassinet udføres, så det falder bedst muligt naturligt ind i det omgivende landskab, meddeler 
Fredningsnævnet dispensation til det ansøgte projekt, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, på 
vilkår at projektet udføres i overensstemmelse med det foreliggende tegningsmateriale og de øvrigt 
meddelte oplysninger. 
 
 
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 på500,- 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. 
 
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 udsendes pr. mail til: 



Ole Pedersen, Niras A/S, Vestre Havnepromenade 9, Postboks 119, 9100 Aalborg, { HYPERLINK 
"mailto:OPE@NIRAS.DK" }
Hørning Sogns Menighedsråd, Krogsagervej 3, Krogsager, 8960 Randers SØ, { HYPERLINK 
"mailto:8216@sogn.dk" }
Sognepræst Anni Lemke, Præstegårdsvej 4, Ø. Alling, 8963 Auning, { HYPERLINK 
"mailto:ANLE@km.dk" }
Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C., { HYPERLINK "mailto:kmaar@km.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 Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, {HYPERLINK 
"mailto:dn@dn.dk"}
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité v/ Christian Halgreen, Højvej 7, 8870 Langå, 
{HYPERLINK "mailto:Randers@dn.dk"}
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V , {HYPERLINK 
"mailto:natur@dof.dk"}
Dansk Ornitologisk Forening lokal, {HYPERLINK "mailto:Randers@dof.dk"}
Det ministerudpegede medlem af nævnet, Jytte Heslop, Katterhøjvej 4, 8270 Højbjerg, 
{HYPERLINK "mailto:jytte.heslop@gmail.com"}
Det kommunevalgte medlem af nævnet, Sean Boisen, Hobrovej 55, 8900 Randers, {HYPERLINK 
"mailto:info@boisenbolig.dk"}
Randers Kommune, Miljø og Teknik, Laksetorvet, 8900 Randers, {HYPERLINK 
"mailto:teknisk@randers.dk"}
 
 
 
 
 
 

mailto:OPE@NIRAS.DK
mailto:OPE@NIRAS.DK
mailto:8216@sogn.dk
mailto:8216@sogn.dk
mailto:ANLE@km.dk
mailto:ANLE@km.dk
mailto:kmaar@km.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blst@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:blstnatur@blst.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:Randers@dn.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:Randers@dof.dk
mailto:jytte.heslop@gmail.com
mailto:info@boisenbolig.dk
mailto:info@boisenbolig.dk
mailto:teknisk@randers.dk
mailto:teknisk@randers.dk

	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	Dispensation 2009



