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KENDETJSE
afsagt den 7'oktober 1950 REG. t!R. -13 9g,

af naturfredningonævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkuJære af 26' jan, 1949 har Kirkeministeriet - i for-
staaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og
værdigt som muligt , specielt saaledes at skæmmende bebyggelser
saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønsehuse,
skure o,lign, ikke aliliringessaa nær ved kirken (kirkegaarden),
at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-
sten, sognepræsten og menigheJsraadet - behandlet spørgomaalet
forsaavidt He18inge~kirke angaar.
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Denne kirke - der i tidernes løb er undergaaet mange foran-
dringer, men stadig hBt' et smukt og anseeligt yd~e
følgende arealer:

Mod vest findes præstegaardens have og gaardsplads (matr.nr.

omgives af

1 a), begge af betydelig udstr::akning.
Haven er usædvanlig smuk med et parklignende præg, og der har

derfor - 8fter hvad der er meduelt nævnet - fra kommunens side
været fremsat planer om at erhverve haven til offentligt anl"llg,
hvad der - set ud fra et naturfredningsmæssigt synspunkt - vilde
være tiltalende, dels fordi Helsinge by savner 1\grønne omraader1\,
dels fordi gennemførelsen af disse planer vilde medføre fjernelsen
af et hønsehus, der ligger i nærhHden af præstegaarden, og som
virker meget skæmmende paa udsynet fra kirkegaurden.

Nævnet har derfor forhandlet med sognepræsten om fjernelse uf
dette hønsellils,hvis udseende og beliggenhed er i strid med det

/

ovenfor nævnte cirkulære.
Da sognepræsten imidlertid ikke mener at kunne undvære hønse-

huset, har man med ham - med tilslutning af provsten og menigheds-
raadet - truffot den i konkDlsionen nævnte aftale, der tillige
- jfr, nedenfor - angaar anbringelse af skæmmende indretninger i



gaarden, haven og arealet vest og nord for den nye kirkegaard,
I denne sammenh"Bng bflmærkes, at det øst for kirken værende

br~ldselsskur efter udtalelser af provsten, sognep~æsten og menie-
hedsraadet vil blive fjernet.

Endvidere findes mod vest "det gamle enkesæde" (matr, nr, 1 aq),
hvis ejer Johan G. Pedersen (der har hus og udh~s) har paataget sig
den nedenfor nævnte forpligtelse med hensyn til skæmmende indret-
ninger,

Syd for kirken er offentlig gade,
Mod øst findes følgende ejendomme:

1) Matr, nI', 3 c og 3 l, tilhørende frøknerne H. Margrete Hansen og
J. Marie Hansen,
Disse ejeres hønsehus, der er støttet opad kirkegaardsmuren,
vil i henh, til Danske Lov 2-22-72 være at fjerne,

•
2) Matr, nr, 3 v, tilhørende murermester C,P,Corneliussen, der har

2 skure, som bør fjernes, hvorhos han har et dueslag med under-
liggende skur, hvis afstand fra kirkegaardsmuren ikke ,er 3 alen,
hvorfor det· i overensstemmelse med den anførte regel i Danske
Lov vil være af rette.

3) Matr.nr, 3 a.f, tilhørende huse jer Chr,Pedersen, der har indvil-
get i at fjerne sit hønsehus bag kirkegaardsmuren og i ikke at
anbringe skæmmende indretninger som ned enfor anført.

4) Matr. nr, 3 ap, hvis ejer husejer Marius Larsen har paataget
sig den nedonfor nævnte forpligtelse.

5) Matr. nr, 3 aq (ved den nye kirkegaard), hvis ejer politibetjent
C,C.Bache har paataget sig den nedenfor nævnte forpligtelse,

6) Matr, nr, 1 aa, hvis ejElrHelsinge kommune har paataget sig
"I,

den nedenfor nævnte forpligtelse,
Idet nævnet saaledes med beklagelse konstaterer, at gennem- .

førelsen af det i Kirkeministeriets cirkulære udt~ykte ønske kun
har mødt modstand fra sognepræstens side,

b e s t e m m e s :
::'aamatr. nr. 1 a Helsinge maa :forsaavidt præstegaardens

gaardsplads angaar i sin Helhed i en afstand fra kirkegaarden af



3.

10 m, og forsaavidt haven angaar ligeledes i sin helhed samt forsaa-
vidt arealet langs den nye kirkegaards vestlige og nordlige side i

en afstand af 50 m intet skæmmende anbringes, hvilken bestemmelse
dog ikke skal vær~ til hinder for, at Kirkeministeriet, saalænge
arealerne administreres af de kirkelige myndigheder, træffer afgørel-
ser vedr. eventuel placerIng af præstegaardsbygningerne paa præste-
gaard sjordelle

Det i præstegaardshaven værende hønsehus skal søges skjult
gennem passende beplantning. Hvis det ved brand eller paa anden
maade maatte forsvinde, maa det ikke genopføres, og ved embedsskifte
skal det nedrives.

Skæmmende indret-ninger maa iøvrigt ikke anbringes følgnnde
steder:

Paa matr. nr. 1 aq i en afstand af 10 m fra kirkegaarden i
~hele arealets dybde; paa matr,nr, 3 Clfi samme afstand, saalangt

arealet strækker sig; paa matr.nr. 3 ap i samme afstand og samme
udstrækning, paa matr, nr. 3 aq i samme afstand og samme udstræk-

--'ning samt paa matr. nr. 1 aa i en afstand af 15 m og samme udstræk-
ning. Tilsvarpnde regel ~ælder i en afstrold af 50 m fra den nye
kirkegaards vestlige og nordlige hegn.,

Brændselss~lret øst for kirken bør fjernes.
Hønsehuset paa matr. nr. 3 c og 3 l skal i henhold til Danske

Lov 2-22_72 fjernes,
De to skure paa matr. nr. 3 v vil være at fjerne, hvorhos

skuret med dueslag vil være at ændre saalcdes, at dets afstand fra
kirkegaarden er mindst 3 alen (Danske Lov 2-22-72).

Hønsehuset paa matr. nr. 2 a f fjernes.
"(,Skuret paa matr. nr.,3 ap maa i tilfælde af undergang ikke

genopføres •

Ved skæmmende indretninger forstaas garager, driVhuse, boder,
hønsehuse, skure, sprøjtehuse, transformatorstationer, ledningB_
master o.lign,

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa 'tl:=t.e~tr. numre af Helsinge by, Helsinge-Valby sogn.



Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og me-
nighedsraadet for Helsinge kirke, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen

Kr. Nielsen,

Ændringer 1 eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indanke s for Overfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K •
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