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KENDELSE
afsagt den 6. juni 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. jan, 1949 har Kirkeministeriet
-...... - .......~~.:~"iI~ .... .

- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt, at det maa an-
ses som paakrævet, at der gennem frivillige fredninger tr~ffes
foranstaltninger til, at vore kirker (specielt de gamle landsby~
kirker) og kirkegaarde værnes mod skæmmende og nærgaaende bebyg-
gel se.

I denne anledning har nævnet optaget til behandling spørgs-
maalet om fredning af Uvelse kirkes omgivelser.-Denne kirke er en overordentlig smuk murstenskirke i ro-
mansk stil, formentlig opført i slutningen af det 12! aarhundre-
de. Skibet har en usædvanlig smuk frise, dannet af blindarkader
med fine smaasøjler.

Kirken skæmmes dog noget af en uheldig tilbygning paa nord-
siden fra 1742 .

De arl)aler, der støder op til kirken (kirkegaarden), er
matr. nr. 4 a af Uvelse (hele nordsiden og en del af østsiden),
der ejes af sogneraadsformand, gaardejer Hans Andersen, samt
matr. nr. 4 c, 5 a og 21 a af Uvelse (østsiden), der ejes af
gaardejer N.P. Nielsen, St~ngegaard.

Paa vestsiden er der gadejo'rd med træbevoksning og paa
sydsiden offentlig veje

I

De to nævnte ejere har tilbudt ikke at anbringe skæmmende
indretninger i en afstand af henholdsvis 10 m og 5 m fra kirke-

Igaarden, hvilke tilbud nævnet kan slutte sig til.
I
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Paa matr. nr. 4 af Uvelse by og sogn maa der ikke i en
afstand af 10 m fra kirkegaarden anbringes skæmmende indret-
ninger,

Det samme g~lder - dog kun i en afstand af 5 m - med hensyn
til matro nre 4 e, 5 a og 21 a af Uvelse by og sogn,

Ved skæmmende indretninger forstaas drivhuse, garager,

J, L. Buoh. Carl Poulsen. O. H. Rasmussen,

boder, hønsehuse, pumpestationer, skure, transformatorstatio-
ner, ledningsmaster o. lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa de foran nævnte matri numre.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og
menighedsraadet for Uvelse kirke, hver for sig eller i forening,

'.\
Ændringer 1 eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings..-
nævnet, Slotsholmsgade 10, København K.




	Forside
	Fredningsnævnet 06-06-1950
	Kort



