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Til Viborg Kommune
Teknik og Miljøafdelingen

sendt via mailadresse plan@viborg.dk

Viborg Stift har modtaget orientering om, at Viborg Byråd har offentliggjort en idéfase for Vinkelvej
20 i Viborg. I den forbindelse har kommunen opfordret alle interesserede til at deltage i debatten og
komme med forslag og ideer til den videre planlægning.
Der har i den forbindelse været afholdt et formøde mellem Viborg Stiftsøvrighed og Viborg Kommune
den 13. januar 2020. Viborg Stiftsøvrigheden har efterfølgende anmodet stiftets kirkegårdskonsulent
om en udtalelse af det påtænkte projekt. Udtalelsen er vedhæftet til orientering.
Viborg Stiftsøvrighed skal over for Viborg Kommune bemærke, at Vinkelvej 20 er placeret inden for
kirkebyggelinjen for Asmild Kirke. Kirkebyggelinjen følger af § 19 i Naturbeskyttelsesloven og har til
formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod at der opføres
bebyggelse, som virker skæmmende på kirken. Efter reglerne i § 19, er det inden for radius af 300
meter fra en kirke forbudt at opføre bebyggelse, som er over 8,5 meter højt.
Viborg Stiftsøvrighed må derfor meddele Viborg Kommune, at det er med stor bekymring, at
Stiftsøvrigheden kan konstatere, at der påtænkes et etagebyggeri med en højde på op til 6 etager.
Byggeriet er placeret som nærmeste nabo til Asmild Kirke, der er omfattet af bestemmelsen i § 19 i
Naturbeskyttelsesloven.
Ud fra de skitser, der er angivet i det offentliggjorte materiale, så er det vanskeligt at se i hvilket
omfang nybyggeriet vil påvirke Asmild Kirke. Men med de nævnte angivelser, vil nybyggeriet
overskride de nævnte 8,5 meter og vil utvivlsom påvirke ind- og udkig til Asmild Kirke.
Såfremt Viborg Kommune påtænker, at fortsætte den videre planlægning for projektet, så skal Viborg
Stiftsøvrighed anmode om, at der udarbejdes detaljerede visualiseringer, der belyser forholdet
mellem kirke og nybyggeriet. Det er vigtigt, at visualiseringerne tydeligt viser, hvorledes samspillet
mellem kirke og nybyggeri vil fremstå. Viborg Stiftsøvrighed vil gerne drøfte eventuelle
visualiseringspunkter med Viborg Kommune. Det er ligeledes vigtigt at visualiseringerne viser, at
nybyggeriet ikke vil få væsentlig indflydelse på ind- og udkig til Asmild Kirke.
Ligeledes kan Viborg Stiftsøvrighed oplyse, at vi forbeholder os retten til at fremkomme med
yderligere bemærkninger og eventuelt fremsende en indsigelse i henhold til planlovens § 29, stk. 3,
såfremt det i den videre planproces viser sig, at nybyggeriet ikke er foreneligt med beskyttelsen af
Asmild Kirke.

Viborg Stiftsøvrighed • Bispegården • Domkirkestræde 1 • 8800 Viborg
Telefon 86 62 09 11 • E-mail kmvib@km.dk • www.viborgstift.dk

2

Dette er samtidig også svar på Viborg Kommunes høring forud for miljøvurdering af forslag til
kommuneplan-tillæg nr. 56 af 20. januar 2020.

Med venlig hilsen

Bodil Abildgaard
Stiftskontorchef
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Asmild Sogns Menighedsråd, 8615@sogn.dk
Viborg Domprovstiudvalg, viborgdomprovsti@km.dk
Kirkegårdskonsulent Mogens Dueholm, mdu@skaaruplandskab.dk

