
Afgørelser - Reg. nr.: 01968.13

Fredningen vedrører: Kvorning Kirke

I e Domme

Taksations kom miss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredninasnævnet.., 20-12-1952

Kendelser

Deklarationer

01968.13



FREDNINGSNÆVNET>

'.



\,\ "lj \ "
'y

•

-e".
(

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(a<lf)llde. al dommerirontoret)

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

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

sogn.

Købers }
K d't bopæl:re lors

8n XVOl'nlng
by og 80gn

Gade og hus nr.:
(hvor sådant flndes)

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

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

-Deklal'ation .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 81'1

af Kvol'n1na by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til ltvornlng kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds eF 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,
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af

som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mod syd. vest
cg nord

en linie. der trækkes fra et punkt på skellet .od vlat 15 • syd
to~kirked1gets sydvestlige h3erne og lUr parallel med syddlget 1
15 • afstand fra dette over Sn til skellet mod 110. PA arealet-syd for kirkegården l~..4skr.n1æs fredninsen til kun at angl bebyg-
gelse.

n.c .............
hed. at alle træerne Qå ..41~tudfor m.nr. 8n fjernes. På diget
aå her~fter kun plantes læheJB på 1n~t11 ~ m højde.

~1 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 for lt'V'orn1ng sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 7.,maj
Anton Pe ...ersen.

195~ICyorning

Til vitterlighed:

'r. lt3orth-JerlGen H. o. :~:richseD
:Rørbæk pr. F-årup.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20 Cl• eo.
Otto X1ørboe.. V. RaØIDtl8Sen.

19S,u

~.. Pe-lerseo.

InJfe%t 1 \J.agbogea far ret8k'reJ.s nr. 78 Viba.- g tebstaJ Bl.Y.

den 6.jan. 195'.
Lyst ......

H o l m.

Genpartena rigtighed ~elQ'aftea.
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Akt: Skab nr.
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RETTEN I HERNING, Haraldsgade 28, 7400 Herning 

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

                                                                                                                 Herning, 15. april 2019  
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Kvorning Menighedsråd 

kvorning.sogn@km.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om etablering af lagerplads til brug for kirkegården ved Kvorning Kirke. – Lb. nr. 57 – 

Kvorning Kirke. 

 

Efter en besigtigelse den 9. april 2019, hvori foruden fredningsnævnet deltog repræsentanter for Vi-

borg Stift, Viborg Østre Provsti, Kirkegårdskonsulenten, Danmarks Naturfredningsforening, Frilufts-

rådet og ansøgeren, Kvorning kirkes menighedsråd, skal nævnet i medfør af Naturbeskyttelseslovens 

§ 50 meddele, at der ikke kan gives tilladelse til, at der etableres en materialeplads som ansøgt, da det 

findes at være i strid med fredningens formål. 

 

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at en placering som ansøgt, uanset hvordan materialepladsen ud-

formes og eventuelt omkranses med slørende beplantning, vil påvirke indkigget til kirkegården og 

kirkegårdsdiget på uheldig måde, når man nærmer sig kirken ad landevejene fra nord og øst. Derfor 

vil en materialeplads placeret som ansøgt virke skæmmende på kirken og kirkens nærmeste omgivel-

ser. 

 

Uanset at der utvivlsomt er behov for en ny materialeplads, må ansøgeren søge efter alternative mu-

ligheder for at placere pladsen.  

 

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: 

 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, 

mailto:kvorning.sogn@km.dk
http://www.naevneneshus.dk/
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 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. 
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