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FREDNINGSNÆVNET>



U d s k r i f t

af
fnrhandlingspr ltnkollen f0r fredningsnævnet for Frederiks-

bnrg amt.
kendelse afsagt 10. juli 1949

I et.cirkuhre af 26. januar 1949 fra kirkeministeriet il;il
stiftsøvrighederne udtales det, at savel nBvnte ministerium som
statsministeriet har fundet det påkr~vet, at de nærmest np imod
kirkegårdene ng kirkerne liggende ubebyggede arealer søges fredet
ved frivillig 0verensknmst uden erstatninJskrav, således at kirker~

.d-\ne i s~ stnrt et omfang som muligt fremtidig sikres mod en skæmmende
19 nærgående bebyggelse, specielt sprøjtehuse, transf0rmationer, ga-

rager, hønsehuse, skure o.lign.
".-...., Nævnet, S'lm allerede tidligere har været opmærksqm på dette

spørgsm~l, tilskrev d. 28/10 1948 prnvsten i H0rns, Ølstykke ng
Lynge-Frederiksborg herreders pr0vsti nm sagen, ng sene~e (d. 4/3 1949)
har man tilskrevet Lynge~Krnnborg herreders og Hnlb~Strø herreders
pr'1vstier om s8t3en.

Resultatet af dissJ henvendelser har ikke svaret til for-
ventningerne, iget kun 7 af præsterne har vist n1gen interesse for.... -...~ ."---,.- -' --.- ~~ ~ ~-' .. , ~ .......... ~ "'-'-"

spørGsmålet, og af disse syv har kun een, nemlig sngnepræsten fnr
Frederi1<sværk-V'inderød';-'ø-risket'~t -'m~d;-i;k;-til gennemførelse af fred-
ningen, nemlig m.h.t. Vinderød kirke.

__ ._ • ~ .,. 1O.a..-.... •

Denne kirke hører ikke til de gamle landsbykirker, ng dens
.~placering i landskabet kan fnrsåvidt siges at v~re mi~dre heldig, snm

den bnrttager en del af udsigten nver Arresø.
Da det imidlel'tid må erkendes, at det vilde v'ere uheldigt, nm

kirken - der har en høj ng fri beliggenhed-skulde få lignende skæmmende"'"- indretninger i sin n~rhed, sqm man kender fra~en del andre kirker, har
nævnet onset det flr rettest at m~dvirke til gennemførelse af de f1rnød-
ne fredningsbestemmelser.

Man har herefter - i forståelse med sognepræsten og menigheds-
rådet flr Vinderød - flrhandlet med ejeren af den j ,rd, der støder
op til kirkegå.rden, nemlig g~lrdejer Hl)lger Amnssen (som ejer af matr.
nr. 3a af Vinderød by Kregme-Vinderød sogn).

Nævnte Ihlger A;m0ssen har erklæret sig villig til uden erstat-
ning at indgå på en f ,'edning af det nedenf"r anførte omfang, hvad
s~vel nævnet, slgnepræsten "g menighedsrådet har sluttet sig til.
Det er herved fnr nævnets vedknrnmende en fl)rudsætning - sl)m sogne-
præsten I)gmenighedsrådet har tiltrå.dt - at der ikke fra selve kirke-
gården anbringes andre indretninger end et redskabsskur, I)gat dette
ikke får n'lget skæmmende udseende, samt at det anbringes i kirkegårdens
fjernere dele. Det skal derhos bemærkes, at det under sagens behandling
blev oplyst at Vinderød kirkegård tillige tjener S'lm kirkegård for

'- -- ,

Frederik~y~_rk købStad, men at man ikke har anset det Srlm nødvendigt at-- ~ ---------
udsætte sagen, fnr at f1rhandle med Frederiksværk menighedsråd.



Herefter bestemmes:
l· en afstand af2~:_.y!!.!!:.aden kirkegårdsmur, der - i n',rd, syd

og vest - til enhver tid 0mgiver Vinderød kirke, må der ikke anbringes
sprøjtehuse, transf,rmati0ner, garager, hønsehuse, skure og andre ind-
retnineer, der efter fredningsn'Bvnets skøn kan virke skæmmende.

Det skal dng være ejeren af matr.nr. 3a af Vinderød tilladt
på arealet syd f"r kirkegården .at anbringe drivhuse, hvis disse
ikke rager 'P 0ver kirkegårdsmuren, liges,m det er tilladt at anbringe•kornstakke eller andre for landbrugsdriften nødvendige indretninger.

Det foran nævnte f"rbud omfatter ikke beboelsesejendomme.
Nærværende kendelse vil vmre at-tfn81ys~ sOlIi·-~~;';i·t~tstif-

tende på matr.nr. 3a af Vinderød. Påtaleret har fredningsnævnet
for Frederiksb0rg amt og menighedsrådet for Vinderød by og Kregme- '.
Vinderød s0gn samt menighedsrådet for Frederiksværk købstad, hver
f,r sig eller i f'rening.

J. L. Bueh. Gurl PrmIsen. Knud Knudsen.

"'.,.,
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"Udskrift
af

Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt.

K e n d e l s e
( Tillægskendelse )

afsagt den 20. September 1952.

Den 10/7-1949 afsagde Nævnet Kendelse angaaende Fred-
ning af Vinderød Kirkes omgivelser.

Der er derefter opstaaet Spørgsmaal om Udvidelse af
Kirkegaardens Omraade.

Da dette Omraade henhører under Fredningsplanen for
Arresø, har Spørgsmaalet været forelagt Overfredningsnævnet, Bom i
Skrivelse af 30/7-1952'har udtalt, at man kan tiltræde, at Arealerne
Nord og Syd for Indgangen til Kirkegaarden, Matr.Nr. 3 a af Vinderød
( nu Nr. 3 ak ) benyttes til Kirkegaard paa Betingelse af, at den be-

"staaende Kirkegaardsmur ikke nedrives, og at Kirkegaardsbeplantnin-
gerne ikke faar en saadan Højde, at Udsigten over Arresø forringes.

Saavel Nævnet som Menighedsraadet har tiltraadt disse
Betingelser.

Herefter bestemmes :
Matr.Nr. 3 ak af Vinderød By, Kregme-Vinderød Sogn, maa

paa de foran nævnte Betingelser anvendes til Kirkegaardsudvidelse.
Kendelsen vil være at tinglyse som servitutstiftende

med Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt og Menighedsraadet for Vin-
derød Kirke som Paataleberettiget.

J.L. Buch. Carl Poulsen. Knud Knudsen.

l'Il
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Dispensationer i perioden: 30-09-1985 - 14-09-1988



Naturfredningsnævnet
for

lerikSborg amts nordlige fredningskreds

Dommerkontoret
Folehavevej t, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 86 15 50

li/B
Hørsholm, den 30. september

FS. 140/1985

Vedr. matr. nr. 3 ak Vinderød

Ved skrivelse af 2. september har Frederiksværk kommune for

ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til op-

~ førelse af garage og redskabsbygning.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

I ningslovens § 34 (kendelse af 10. juli 1949) tilladelse til det an-

søgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladeisens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningsstyrel-

sen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gen-

I gemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse

må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-

• lovens § 58 .

P. H. Raaschou
nævnets formand

Frederiksværk kommune

Rådhuset

Bygningsforvaltningen.

• 3300 Frederiksværk .



Naturfredningsnævnet
for

_ Frederiksborg amts nordlige
• fredningskreds

Folehavevej 1, 2970 Hørsholm
TIt. 02 86 1550

Udskrift af
fredningsprotokollen REG. NR.

Ar 1988, den 14. september kl. 11.45 afholdt fredningsnævnet

for Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Vinderød un-

der ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andrea-

sen og Henrik B. Rasmussen som udpegede nævnsmedlemmer.• Der foretoges:

• F.S. 125/88 Behandling af andragende

om tilladelse til udstykning og be-

byggelse på ejendommen matr. nr. 3 a

Vinderød, der er omfattet af frednings-

kendelse af 10.7.1949 (Vinderød kirke)

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Carl Brarnrner.

Frederiksværk kommune fandtes ikke mødt.

For Vinderød menighedsråd mødte Gunnar Madsen., For Frederiksværk menighedsråd mødte Erik Andersen.

Endvidere mødte den tidligere ejer af det udstykkede areal,

Helge Arnossen.

Besigtigelse fandt sted, hvorunder landinspektør Jens K. Lau-

ridsen forklarede projektet.

Nævnsformanden redegjorde for fredningskendelsens indhold.

Nævnets medlemmer voterede:

Da en udstykning som ansøgt ikke kræver nævnets tilladelse

efter den foreliggende fredningskendelse, og da der ikke efter det

oplyste påtænkes bebyggelse inden for 50 meter grænsen fra kirke-

gården, er nævnets tilladelse ufornøden.

Nævnets afgørelse tilkendegaves.

Foto venter



2.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og natur-

styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

for gennemførelse af naturfredningslovens formål.

Jann Andreasen P. H. Raaschou Henrik B. Rasmussen

• Udskriftens rigtighed bekræftes .

Hørsholm, den 30. september 1988.
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