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Kendelse

afsagt den 23. aug. 1950
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. jan. 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt, at det maa anses
som paakrævet, at de nærmest op mod kirkerne (specielt de gamle
landsbyki~ker) liggende ubebyggede arealer søges værnet mod nær-
gaaende bebyggelse ~g skæmmende indretninger, saasom eprøjte-
huse, transformatorstationer, garager, hønsehuse, skure o.lign.

1 denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
sognepræsten og menighedsraadet taget spørgsmaalet op til be-
handling forsaavidt Ferslev kirke angaar.

Denne kirke, der er en romansk fraadstenskirke med et an- ,
seeligt taarn, omgives af følgende ejendomme:

Mod øst: matr. nr. 53 a, tilhørende husejer Søren Christof-
fersen. Denne har udtalt, at han, skønt hans hus med udhus og
have støder umiddelbart op til kirkegaarden (uden nogen kirke-
gaardsrnur) ikke vil indgaa paa nogen servitutmæseig forpligtelse,
men vil forpligte sig til ikke, saalænge han er ejer, at anbringe
ekæmmende indretninger, hvorhos han vil indgaa paa at give menig-
hedsraadet forkøbsret til ejendommen.

Mod nord findes et ubeplantet jordstykke, tilhørende kirken
og benyttet som affaldsplads. Sognepræsten har paa menighedsraadets
vegne ~udtalt, at man vil drage omsorg for en passende beplant-

ning, og at dettp. ogsaa gælder med hensyn til den i nærheden
værende retirade og et brandstigestativ, hvilket tilsagn nævnet
anerkender, da disse to indretninger i nogen grad træn~er til
at skjules,

Videre mod nord findes matr. nr. 2 a og 61 a, tilhørende
\

Ferslev-vel~erup kommune, der ikke har givet møde under sagen.



Paa arealet findes skolebygninger~ udhuse og haveo Nævnet findAr
det paakrævet, bl.a. under hensyn til, at der heller ikke her
findes nogen kirkegaardsmur, at bestemme ~ at der i en afstand af
10 m fra kirkegaardsgrænsen ikke maa opføres skæmmende indretnin-
ger, hvorho~ det henstilles, at det lille, u~iddelbart ved kirke-
gaarden værende udhus, der tjener som toj.letl'umfor børnene,
fjernes,naar forholdene maatte gøre uette muligt •.

Mod nordvest og vest findes matro r,f'; 60 a, tilhørende hus-
ejer PAter Andersen, Da der tmidlertid mellem dette areal (hus
og have) og kirkegaarden findes en vej (førende til skolen) an-
ser nævnet det ikke som ~1ødvendigt at faq ar'ealet servitutbelagt.

Mod ayd findes offentlig vej •

..
H e r G f t e r b e s t e ID m e s:

Der gives menig'1cdsraadet for Fer::lvv kirke forkøbsret til
matro nr. 53 a af Ferslev by og sogno

Paa matro nro 2 a og 61 a af Fer~lev by og sogn maa der
ikke - udover hvad der nu eksiste:l'er•.i Gn afstand af 10 m fra
Kirkegaarden opføres Y10gen skæmmende j.ndretning saasom garager,
drivhuse, boder, hønsehuse, skure, trro1sformatorstationer eller
ledningsmastero

Denne kendelse vil Være at tinglyse son servitutstiftende
paa de 3 nævnte matro numre.

Paataleret hat' fredningsnævnet for Frederiksborg amt og

menighedsraadet for Ferslov kirke, hver for sig eller i forening.

Jo L. Buch. Carl Poulsen.

Ho P ~ Pedersen"

. O tødelse af denne
ÆndrinO'er 1 ener ms . 1 :nden

'" \ ævcs IlVlS Gen
1/ delse kan kun (f. I '.' "'_",en O f'·c'in'l1'f5.iLt;,

U indan\~cs Illi vel'" ",' K4 ger K b' havn .
t Slotholmsgade 10, ø enne,




	Forside
	Fredningsnævnet 23-08-1950



