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K E N D E L S E

afsagt den 30' november 1950
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26' januar 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt øns~e om, at kir-
kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende be-
byggelser ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at
skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkEls.

I denne anledning har nævn~t efter forhandling med provsten,
sognepræsten, kirkeværgen og sogneraadet behandlet' spørgsmaalet
forsaavidt Draaby kirke angaar.
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Denne kirke er en romansk kampestensbygning med en triumf-

bue af fraadsten i koret.
Den har følgonde omgivelser:

. " .....

Mod syd findes en kirken tilhørende parkeringsplads, der
- ligesom kirkens jordstrimmel langs østre kirkegaardsmur, f0ren-
de til tiendeladen - vil være at frede ubetinget.

Syd og øst for kirken findes (foruden den nævnte jordstrim-
mel) gaardejer Kristian H. Erlandsens jord (matr. nr. 2 a og 2 e
af Over-Draaby), ,grænsende op til parkE:lT.'ingspladseno

øst og nord for kirken findes (foruden den nævnte jordstrim-
mel) gaardejer J. Oluf Han~ens jord (matr. nr. 14 e og 14 f af
Neder-Draaby) •

Med disse to lodsejere er opnaaet overenskomst om den nGdon-
for anførte begrffinsedefredning.

Mod vest' findes offentlig vej.
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T h i b e s t e m m e s:

J' '

Paa kirkens areal syd for kirken maa intet opføres. { '1.. ..~ '.

Det samme gAlder med hensyn til kirk~ns jordstrimmel langs
østre kirkegaardsmur, førende til tiendeladen. (2~{')
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Paa matr. nr. 2 a og 2 e af Over-Draaby samt matr. nr. 14 e
og 14 f af Neder-Draaby maa der ikke i en afstand af 30 m fra
kirkegaarden anbringes skrommende indretninger, hvorved forstaas
garager, drivhuse, boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjte-
huse, transformatorstationer, ledningsmaster o.lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitqtstiftende
paa de foran nævnte matrn numre af Over- og Neder-Draaby by og
sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og
menighedsraadet for Draaby kirke, lwer for sig eller i forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen. Ole Olsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indanke s for Overfredn~gsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K.

TUTEIN & KOCH
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