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K E N D E L S E
afsagt den 13' november 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
~ - i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kir-

kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa

•• smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende be-
byggelser, saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager,
hønsehuse, skure Oe lign. ikke anbringes saa nær ved kirken
(kirkegaarden), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige
interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-
sten, sognepræsten, menighedsraadet og kirkeværgen - behandlet
spørgsmaalet forsaavidt Uggeløse kirke angaar.

Denne kirke - en smuk romansk kampestensbygning der har en
høj og fri beliggenhed, men som dog skæmmes i nogen grad af et
cementeret taarn med en meget uskøn dør - har følgende omgivelser:
mod syd matr. nr. 43, husejer Hans Jensen og matr. nr, 42, vej-
mand N. Harry Sørensen, samt matr. nr. 44 og 48, arbejdsmand
Poul Larsen; mod vest, nord og øst matr. nr. 6 a, gaardejer
Johs. Møllegaard.

Disse lodsejere har af hensyn til kirkens beskærmelse paa-
taget sig de nedenfor nævnte forpligtelser.

Endvidere findes syd for kirken matr. nr. 45-46, hvis ejer
Holger Larsen oprindelig har stillet sig velvilligt overfor tan-
ken om kirkefredningen men under de endelige forhandlinger vel
har erklæret, at han ikke selv vil forulempe kirken (end ikke

e med hensyn til bebygge Ise); men han mener ikke i saa henseende
at kunne paatage sig nogen servitutmæssig forpligtelse, da en
saadan i tilfælde af salg vil kunne forringe ejendommens værdi.



H e r e f t e r b e s t e m m e s

Skæmmende indretninger maa ikke anbringes paa matr. nr. 43
af Uggeløse i en afstand af 10 m fra kirkegaarden.

Det samme gælder i en afstand af 10 m fra opgangsvejen til
kirken (matr. nr. 42) forsaavidt angaar en strækning paa 12 ID

fra ejendomm ens østlige skel.
Endvidere maa skæmmende indr8tninger ikke anbringes i en

afstand af 10 ID fra kirkegaarden paa matr. nr. 44 og 48 samt

J~ L. Buch Carl Poulsen

Ved skæmmende indretninger forstaas garager, drivhuse,
boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformator-
stationer, ledningsmaster 00 lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matro nro 43, 42, 44 og 48 samt 6 a af Uggeløse by, Lynge-
Uggeløse sogn"

Paataleret har fredningsnævnet f~r Frederiksb~rg amt og\
menighedsraadet for Uggeløse kirke, hver for sig eller i
forening"

p. D" Jensen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings-
In~vnet, Slotsholmsgade 10, København K.
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