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REG.NR.

U D S K li I F T------------~--af
OVEhFhEDNINGSN.Æ:VNETS KENDELSESPhOTOKOL.

År 1952, den 4. april, afsagde overfredningsn~vnet på grundlag
af mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l s e
i sagen nr. 1034/51 vedrørende frednine af Farum kirkes omgivelser.

I den af f:redningsn'1Jvnetfor Frederiksbor'g amt den 15. december
1950 afsagte kendelse hedder det:

"I et cirkulære af 26. januar 1949 har kirkeministeriet - i
forståelse med statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegårdenes omgivelser kommer til at fremtr~de så smukt og v~rdigt
som muligt, specielt således, at skæmmende bebyggelser ikke anbringes
så nær ved kirken (kirkegården), at sk0nhedsværdier g~l' tabt eller
kirkelige interesser kr'1Jnkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
menighedar~det og sognerådet behandlet spørgsmålet forsåvidt Farum
kirke angår.

Denne kirke (en romansk kampestensbygning) har følgende omgivcl-
ser:

Mod nord matr. nr. 76 af Farum, tilhørende arbejdsmand Karl Jensen,
der har jord på begge sider' af opgangen til kirken.

Hans jord vest for opgangen er en strimmel langs med kirkegårdfl-
muren, der benyttes som have. M.h.t. dette areal har hun indvilget
i intetsomhelst at opf~re.

På jorden øst for opgangen har han et hus, et ret usk:'lnth'.3noohus
og et hønsetrådshegn, der p8 ulovlig måde er fastgjort ved kirke-
gårdsmuren.

Med hensyn til huset har han indvilget i ikke at omplacere det
uden efter forhandling med provstiudvalget og kun med samme grund-
areal som nu.

Spørgsmålet om Karl Jensens hønsehus f3k(~nnesat V:Ilrebedst Ggnc;t
tilordning på den måde, at der drages omsorg foz' en passende be-
plantning ved opgangsvejen.

Videre mod nord: matr. nr. 77 Farum, tilhørende baneformnnd N.
ViGgo Jensen, der har indvilget i intet at ville opføre mellem hus0t
og kirkegårdsmuren.

Endelig mod nord: matr. nr. 78a Farum, tilhørende fr~ken Guniln
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Larsen, der har indvilget i ikke at opf0re nye indretninger (hun har
et lidet pynteligt hønsehus og et grimt skur, hvilket sidste dog synes
i nogen grad at være faldefærdigt).

øst og syd for kirken findes en række arealer, tilhørende dr. med.
Th. Castberg og fru Marie Skaf te.

Disse arealer er i det v'Escntligste fredede ved overfrednings- /
!l:Evnetskendelse af 3/6 1939.

Denne fredning omfatter dog ikk6 dr. Castberge gårdsplads eller
den øotlige del af hans have. For at inddrage disse arealer under
ki!~efredningen har dr. Castberg imidlertid stillet en betingelse,
på hvis overholdelse n~vnet ikke har nogen indflydelse.

Man må derfor - ialt fald for tiden - opgive at få etableret den
ellers nærliggende og naturlige tanke at beskærme kirken mod bebyggel-
se (helt eller delvis) på dette sted, hvorved dog b~mærkes, at sådan
bebyggelse, som ville forulempe kirken, i mindst lige så høj grad
ville forulempe den smukke patriciere.j endom, og derfor sandsynligvis
ikke vil finde sted.

Vest for kirken findes præstegården, gårdsplads, have, indkørsel
og brændeplads (måtr. nr. la Farum).

Med hensyn til disse arealer bestemmes, at der intet må opføres,- "'"--- ....... ~ ~~~.~~ . ~ - - - .. -- ----
hvilken bestemmelse dog ikke skal være til hinder for, at der af
kirkeministeriet træffes afgørelse om eventuelt ny placering af
præstegårdsbygningerne, sdlænge arealerne administreres af de kirkelige
myndigheder.

Nævn~t foruds~tte~ herved, at den gamle l~nge mellem kirkogården
og præstegården med årstallet 1724 såvidt gørligt bevares, hvorhos
det bemærkes, a t den til pr::ast.egårdenh.~re~de skov. "Pr:Il~tebakken"
er fredet ved overfredningsn:::evnetskendelse 8:f 3. marts 1922. ~~ .' 7'},

',..-'N~Vrie'thenstiller derhos, at hele spørgsmålet om bobyggelse ved
kirken og kirkeg8rden kommer til at indg~ som et led i den fremtidige

- "~ ~.-byplan."
Konklusionen er sålydende:
"På det lille haveareal vest for opgan[:on til kirkegården, græn-

sende til kirkegårdsmurens nordlige side (matr. nr. 76 af Farum) må
intet opføres.

Huset på oamme matr. nr. øst fol' opgangen til kirkegården må ikke
omplaceres uden fo!nandling med provstiudvalget, og det nuv~rende
grundareal må ikke udvides,

På matr. nr. 77 af :b'arummå intet opføres mellem huset og kirke-



1

gårdsmuren.
På matr. nr. 78a Farum må nye indretninger ikke opføres eller

anbringes.
På pr~stegårdens gårdsplads, indkørslen og haven (matr. nr.

... . . . - ...

la Farum) må - med det foran nævnte forbehold - intet opføres.
-, . .

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende på matr.
nr. 76, 77, 78aog la, alle af Farum by og sogn.

~åtaleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og menigheds-
rådet for Farum kirke, hver for' sig eller i forening."

Kendelsen er af arbejdsmand Karl Jensen indanket for overfrednings-
nævnet, som den 8, september 1951 har besigtiget de pågældende area-
ler og forhandlet med den ankende og andre i sagen interessereae.
Arbejdsmand Karl Jensen ønskede fastslået i kendeJ.sen, at han i til-
fælde af brand eller lign. er berettiget til at flytte huset nærmere
til kirkegårdsmuren, såfremt det bliver nødvendigt i henhold til
vedtægtsmæssige bestemmelser. Med denne tilføjelse, som overfred-
ningsnævnet kan tiltræde, kan han godkende kendelsen.

Da overfredningsnævnet iøvrigt kan tiltræde det i kendelsen anfør-
te, vil denne VEre at stadfæste med den nævnte tilføjelse.

Et kort nr. Fr. 132 visende de ejendomme f som omfattes af fred-
ningsbestemmelserne, er vedh~ftet nærværende kendelse.

T h i b e s t e m m c s :
Den af fredningsnævnet for Frederiksborg amt den 15. december 1950

afsagte kendelse vedrørende frednine af Farum kirkes omgivelser stad-
fæstes, dog således, at såfremt det arbejdsmand Karl Jensen tilhørende
hus på matr. nr. 76 Farum by skulle gå tabt ved brand eller lign. ,
skal han være berettiget til at genopføre det nærmere ved kirkegårds-
muren, såfremt det bliver nødvendigt i henhold til vedt~gtsmæssige
bestemmelser.

Udskriftens rigtighed bekræf-

teB'.~~", ..._,.'....
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overfredningsnævnets sekretær
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K E N D E L SE REG.NR. O'\~~~:;oO
afsagt den 15 'december 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiks90rg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet - i
forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes
og kirkegaardenes omgivelser kommer til et fremtræde saa smukt og
værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmme~de bebyggelser ikke
anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at' skønhedsværdier
gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
menighedsraadet og sogneraadet behandlet spørgsmaalet forsaavidt
Farum kirke angaar •

...,--.....k'-'

Denne kirke (en romansk kampestensbygning), har følgende om-
givelser:

Mod nord matr. nr. 76 af Farum, tilhørende iarbejdsmand Karl
\

Jensen, der har jord paa begge sider af opgangen til kirken.
Hans jord vest for opgangen er en strimmel langs med kirke-

gaardsmuren, der benyttes som have. M.h.t. dette areal har han ind-
vilget i intetsomhelst at opføre.

Paa jorden øst for opgangen har ban et hus, et ret uskønt hønse-
hus og et hønsetraadshegn, der paa ulovlig maade er fastgjort ved
kirkegaardsmurene

Med hensyn til huset har han indvilget i ikke at omplacere det
uden efter forhandling med provstiudvalget og kun med samme grund-
areal som nu,

Spørgsmaalet om Karl Jensenshønsehus skønnes at være bedst eg-
net tilordning paa den maade, at der drages omsorg for en passende
beplantning ved opgangsvejen.

Videre mod nord: matr. nr. 77 Farum, tilhørende B aneformand
N. Viggo Jensen, der har indvilget i intet at ville opføre mellem
huset og kirkegaardsmuren.

Endelig mod nord: matr. nr. 78 a Farum, tilhørende frøken



'.~

Gunild Larsen, der har indvilget i ikke at opføre nye indretninger
(hun har et lidet pynteligt hønsehus og et grimt skur, hvilket sid-
ste dog synes i nogen grad at være faldefærdigt)o

øst og syd for kirken findes en række arealer, tilhørende
dr. med. Th. Castberg og fru Marie Skaf te.

Disse arealer er i det væsentligste fredede ved Overfrednings-
nævnets kendelse af 3/6 1939. -

Denne fredning omfatter dog ikke dr. Castbergs gaardsplads el-
ler den østlige del af hans have. For at inddrage disse arealer
under kirkefredningen har dr. Carstberg imidlertid stillet en betin-
gelse, paa hvis overholdelse nævnet ikke har nogen indflydelseo

Man maa derfor - ialt fald for tiden - opgive at faa etableret
den ellers nærliggende og naturlige tanke at beskærme kirken mod
bebyggelse (helt eller delvis) paa dette sted, hvorved dog bemærkes,
at saadan bebyggelse, som vilde forulempe kirken, i mindst lige saa

I

høj grad vilde forulempe den smukke patriciere jendom,-,'ogd erfor sand-
t

synligvis ikke vil finde sted.
Vest for kirken findes præstegaarden, gaardsplads, have, ind-

kørsel og brændeplads (matr. nr. 1 a Farum).
Med hensyn til disse arealer bestemmes, at der intet maa opfø-

res, hvilken beste~melse dog ikke skal være til hinder for, at der
af Kirkeministeriet træffes afgørelse om eventuelt ny placering af
præstegaardsbygningerne, saalænge arealerne administreres af de kir-
kelige myndigheder.

Nævnet forudsætter herved, at den gamle længe mellem kirkegaar- ~
den og præstegaarden med aarstallet 1724 saavidt gørligt bevares,
hvorhos det bemærkes, at den til præstegaarden hørende skov "Præste-
bakken" er fredet ved Overfredningsnævnets kendelse af 3. marts 19220 ..

~
Nævnet henstiller derhos, at hele spørgsmaalet om bebyggelse -'\I

ved kirken og kirkegaarden kommer til at indgaa som et led i den ~
fremtidige byplan.
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b e s t e m m e s :
iPaa det lille haveareal vest for opgangen til kirkegaarden,

"grænsende til kirkegaardsmurens nordlige side' (matr. nr. 76 af Farum)
maa intet opføres.

Huset paa samme matr. nr. øst for opgangen til kirkegaarden
maa ikke omplace~es uden forhandling med provstiudvalget, og det
nuværende grundareal maa ikke udvideso

I

\Paa matrø nr. 77 af Farum maa intet opføDes mellem huset og
\kirkegaardsmuren.

Eaa matr. nr. 78 a Farum maa nye indretnihger ikke opføres
'\
,,

eller anbringes.
Paa præstegaardens gaardsplads, indkørsle4 og haven (matr.

nr. 1 a Farum) rnaa - med det foran nævnte forb~hold - intet opfø-
\res. I
I

Denne kendelse vil være at tinglyse som se'rvitutstiftende paaI '
matr. nr~ 76, 77, 78 a og 1 a, alle af Farum by, og sogn.

• IPaataleret har fredningsnævnet for Freder~ksborg amt og menig-
hedsraadet for Farum kirke, hver for sig eller i foreningo

J. L. Buch. Carl Poulsen.
A. Westergaard.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den in-
den 4 Uger indankes for Overfrednings-
nævnet, Slotsholmsgade 10, København K.
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lle.turfredningsnævnet for Frederiksborg amts sydlige frcd.ningakrede.

År 1969 den 4.juli kl.ll,oo afholdt naturfrednlngsnoovnet for Frederlke-
~ ---borg amts sydlige fredningskreda møde ~å Wi111ame hotel.! mødet deltog
foruden formanden civildommer H.Hilden oe det amterddevalget medlem
O.Poulaen,det stedlige medlem civilingeniør Krebs.,
Der foretorestFS/lo2/69. Fortaat behandling vedr.ny Rirkegaard

~ -1'4 r.;- -1 Farum. ~ ~ _ ~
"

Der freml~g.jeiJ: ------------------~.,.
Q.Skrivelse ~f 3.juni 1969 fra havearkitekt R.Raamusaen.
h.r\evideret tegning i 2 ek••

s. summe
l-;ødt var: I

J
•

Farum kommune v/civilingeniør Lumholtz.
Farum Menighedsråd v/formanden fru Wlttine Andersen.
Fredntncsplanudvalget ved arkitekt Sevaldeen.
Danmarks Naturfred.n1ngsforen1ng var ikke mødt •
Havearkitekt H.Rasmussen var mØdt.
Sagen blev gennemgået p~,ldet have~rkitekt H.Rasmussen oplyste vedr.

angiver
kort l,at det ~ ved en cirkel k1rkegaaI~enB afgrænsning,elledes at
arealerne indenfor cirklen benyttes om klstebegravels8 og urnebegravelae •

..
På kortet er koterne angivet og da de er noget varlerende,er en planer1ne
af noget af terrænet nødvend~.Der ekal ikke på arealet opføres nogen
bygninger.

Det blev pointeret at kirkegaardspladeen ved at være o1rkulærformet lier'l
I
Ihelt fri af tilstødende skovareal og bakkefoden at pnt~rebjerg" samt frJ
I I

l
l I,Iat den nordveøtllge "Storebjerg".



•
•

I "

•

Vejadgangen følger den eksisterende markvej til Storebjerg.
l~vearkltLkt B.Rasmussen oplyste at bestemmelsen om at vejen skulle
hr,ve en bredde pa 6 ~ nu er, efter forhandling med kommunen, nedsat
til 5 m.J~kltekten bemmrkede,at bredden på 5 m indebar den fare, at
de kørende v1~~e parkere på selve vejen og at det derfor ville være,

"pmaktlak at opsætte forbudsskilte.
Som det fremgår af tegningen er der ~ullghed for ved vejene anlægC-e1e

<..

at komme et mindre stykke ind på præstegardehaven, men det er ikke
til gene for baven,eom det påg ældende steå er tæt bevokset med
træer.
Arkitekt Rasmussen gennemgik kort 3 og bemærkede hertil,at kortet f •

s.v.angik det B~e areal som kort nr.1, men angiver en oversigt
over beplantnineen.
Der fremlaedes bila~ T,skltse over en del af det fredede areal oe
hvorpå deu påtænkte parkeringsplads var 1ntegnet med rødt Ogi!b11ver
iøvr1gt anbragt på det oted hvor der nu er møddingsplads o~ endvidere
i forbindelse med den eksisterende parkeringsplads.
Fredntngsplanudvalget havde intet at inJvende mod den angivne par-
keringsplads.Kommunen var enige 1 planen.
Forghandl1neer blev h refter sluttet.
Nævnet voterede oe kunne tiltræde anlæg at den foreslåede kirkegaard
og parkeringsplads alt 1 overensstemmelse med bilag ~§ og T .Saeen
vil heretter være at udsætte til foreleggeløe for overfredntngsnrevne1
idet bemærkes,at menighedsrådet, anmoder om 8t sagen bliver betragtet I

som haøtesa8,da der Uke er mange gravpladser tilbage på den samle

kirkegaard.
øvrigeDet tilføjes at de ~ saEen værende planer efter det idag pasøerede

er uden bet jTdn ing•

Sagen .dset.
Mødet bsvet.

HUden.
~.,l. - ~.;~~ l •• : ~••: ': I _ .....!' ., ~..''-1' " :i.

, .
. , ~P""1' ~,.. ft-.~";:~ t!C,SKR[t:::l.l.~l r'~-:..;..,l" t, ... , I • .. •

Udekrlftens rlgt1e~ed bekræftes.
,I y - } -fp
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Fredningsnævnet
for

Frederiksborg Amt

REG. NR. (I-(Y5 . O O

. ' .....Helsingør. den - 3 JAN. 1994

Vedr. FS 56/93 , matr. nr. 1 a Farum by, Farum.

Ved skrivelse af 12.05.93 har Farum Kommune for ejeren af
ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets tilladelse til

1) ~ etablere et levende hegn mellem Graverboligens have og
Præstegårdens jorder mod vest,tt 2) ~ opføre et 40 m2 drivhus i den nordlige del af Graverbo-
ligens have samt

3) at udvide den eksisterende containerplads i Præstegårdshaven
med ca. 115 m2.

Forhold 1 og 2 er omfattet af fredningstype A i Overfredningsnæv-
nets kendelse af 29.02.48 og forhold 3 er omfattet af Overfred-
ningsnævnets kendelse af 04.04.52 om fredning af Farum kirkes
omgivelser.

•
I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturbeskyt-
telseslovens § 50, stk. 1 tilladelse til det ansøgte i overens-
stemmelse med det fremsendte projekt, tilladelsen meddeles dog
f.s.v. angår forhold 1) og 2) på vilkår, at den ny hegnsbeplant-
ning får et let kurvet forløb, som skitseret på vedlagte plan,
og f.s.v. angår forhold 3) på vilkår, at der ikke sker fældning
af gamle træer på området samt, at containerpladsen søges dækket
af randbeplantning med løvfældende træ- og buskarter.-tJ,...

"__ Den således meddelte tilladelse bortfalder
~ skyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den
O 3 år fra tilladeIsens meddelelse.
O
eP
OQ

i henhold til naturbe-
ikke er udnyttet inden

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er
meddelt, påklages til Naturklagenævnet af adressaten for afgørel-
sen, offentlige myndigheder, Danmarks Naturfredningsforening og•

Stengade 72-74,3000 Helsingør Tlf.49210917 Fax. 49214686



'..

:tt lokale foreninger o.lign, som har en væsentlig interesse i afgø-
relsen. En eventuel klage skal stiles til Naturklagenævnet og
indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefri-
stens udløb uden rettidigt indgivet påklage, jf. naturbeskyttel-
seslavens § 87, stk. 3.

lc~{ ~~
Thorkild Bendsen

nævnets formand .

•

Farum Sogn Menighedrådet, Stavnholtvej 25, 3520 Farum
Danmarks Naturfredningsforening,
Farum Kommune
Skov- og naturstyrelsen
Frederiksborg Amt, landskabsafd. j.nr. 8-70-52-6-207-5-93
Harry Rasmussen
Gudrun Lund Meyer



















 

Side 1 af 5 
 

FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN 
 
Stock35 
 
Att.: arkitekt Tom Mose Petersen 
 
Via e-post: tmp.stock35@mail.dk 
 
 
 
 
 
Fredning af Farum Kirke – opførelse af et materialeskur 
 
Over for fredningsnævnet er der søgt om dispensation til at opføre et materialeskur på ejen-
dommen matr.nr. 1a Farum By, Farum beliggende Farum Kirke, Kålundsvej 33A, 3520 Fa-
rum. Ansøgningen er begrundet i et generelt øget behov for begravelsespladser og dermed 
også behov for flere gartnere og flere maskiner, redskaber mm. Projektet er nærmere beskre-
vet i det materiale, der er sendt til fredningsnævnet. Den nærmere placering fremgår af føl-
gende kortudsnit: 
 

 
  
 
Sagens oplysninger 
 
Fredningsforhold 

 
Det fremgår af sagen, at ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse af 4. 
april 1952 og fredning af Farum Kirke.  
 
Af fredningsbestemmelserne fremgår blandt andet følgende: 

Retten i Lyngby 
Lyngby Hovedgade 96 
2800 Kgs. Lyngby 
Tlf. 99 68 48 00 
 
kobenhavn@fredningsnaevn.dk 
www.fredningsnaevn.dk 
FN-KBH-8-2019  
 
Den 8. marts 2019 
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”I et cirkulære af 26. januar 1949 har kirkemini-

steriet - i forståelse med statsministeriet - ud-

talt ønske om, at kirkernes og kirkegårdenes om-

givelser kommer til at fremtræde så smukt og vær-
digt som muligt, specielt således, at skæmmende 

bebyggelser ikke anbringes så nær ved kirken 

(kirkegården), at skønhedsværdier går tabt eller 
kirkelige interesser krænkes. 
… 
  
Vest for kirken findes præstegården, gårdsplads, 

have, indkørsel og brændeplads (matr.nr. la Fa-

rum). Med hensyn til disse arealer bestemmes, at 

der intet må opføres, hvilken bestemmelse dog ikke 
skal være til hinder for, at der af kirkeministe-
riet træffes afgørelse om eventuelt ny placering 

af præstegårdsbygningerne, så længe arealerne ad-
ministreres af de kirkelige myndigheder. 
…” 

 
 
Internationale naturbeskyttelsesområder 

 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det ansøgte ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plan-
tearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag 
IV. 
 

Sagens behandling 

 
Fredningsnævnet har ikke foretaget besigtigelse. 
 
Sagen har været sendt til udtalelse hos Miljøstyrelsen, der yder teknisk bistand til frednings-
nævnet, og hos Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og DOF 
 
Furesø Kommunes fredningstilsyn har udtalt: 
 

”Furesø Kommune finder samlet, at det ansøgte materialeskur på 49 m2 med 

den ansøgte placering, udformning, farve og materialevalg er søgt indpasset i 
omgivelserne og ikke vil påvirke de eksisterende bygningers bevaringsværdier 
og områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier negativt. 
 
I forhold til de eksisterende bygninger og det bevaringsværdige kulturmiljø ved 
den gamle præstebolig lægger Furesø Kommune især vægt på, at skuret med 
hensyn til udformning og placering er tilpasset, så det ikke skærmer for indsigt 
fra Lille Kaalundsvej til den gamle præsteboligs vestgavl. Desuden finder kom-
munen, at skuret pga. farvevalg, det lette materiale (med bl.a. facader af træ) og 
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højden vil komme til at fremstår som en sekundær og underordnet udhusbyg-
ning, der ikke virker markant og dermed ikke vil skæmme det eksisterende be-
varingsværdige bygningsmiljø. 
 
I forhold til landskabet lægger Furesø Kommune desuden vægt på, at materia-
leskuret placeres i tilknytning til eksisterende bygninger, så der ikke sker en 
uhensigtsmæssig spredning af bygninger i det værdifulde landskab. Kommunen 
lægger også vægt på, at placeringen sker bag den eksisterende mur langs Lille 
Kaalundsvej og dermed tilbagetrukket fra Lille Kaalundsvej. Hermed er det 
kommunens vurdering, at skuret ikke vil virke markant i området, og ikke vil 
påvirke det omgivende landskab negativt. Skuret får dermed heller ikke en frem-
træden placering tæt på den rekreative sti/vej (Lille Kaalundsvej), hvor det især 
er den meget synlige genopbyggede længe til præstegården, der forstærker ople-
velsen af at færdes i det værdifulde kultur- og bygningsmiljø ved kirken. 
 
Furesø Kommune lægger også vægt på, at det af hensyn til de nære omgivelser 
vil være hensynsfuldt at reducere det eksisterende udendørs oplag på material-
pladsen ved den gamle præstebolig og de tre avlslænger. Endelig finder kommu-
nen, at hensynet til den fremtidig sikring af en effektiv drift af kirkegårdene og 
øvrige arealer ved Farum Kirke taler for at meddele dispensation fra fredningen 
til skuret.”  

 
Fredningsnævnet har ikke modtaget indsigelser over for det ansøgte. 
 
I afgørelsen har deltaget dommer Britt Falster Klitgaard (formand), Anne-Marie Wivel (udpe-
get af miljøministeren) og Lene Bjerre Herdel (udpeget af Furesø Kommune). 
 
Afgørelsen er truffet i enighed. 
 
Fredningsnævnets afgørelse 
 
I medfør af § 50, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven meddeler nævnet herved dispensation til ud-
førelse af projektet. 
 
Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fred-
ningsnævnet har videre lagt vægt på, at materialeskuret placeres i tilknytning til eksisterende 
bygninger og med en placering, udformning og et udtryk, der er søgt indpasset i omgivel-
serne. Endvidere er der lagt vægt på det oplyste om, at skuret er nødvendig for en effektiv 
drift af kirkegårdene og øvrige arealer ved Farum Kirke. 
 
Det er fredningsnævnets vurdering, at det ansøgte ikke indebærer, at der i noget internationalt 
naturbeskyttelsesområde sker en forringelse af naturtyper og levesteder for arter eller betyde-
lige forstyrrelser af arter som området er udpeget for. Det er endvidere fredningsnævnets vur-
dering, at det ansøgte ikke kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det natur-
lige udbredelsesområde for de dyrearter, der er nævnt i bilag 3 til naturbeskyttelsesloven, eller 
ødelægge de plantearter, der er nævnt i bilag 5 til loven. 
 
Tilladelsen fritager ikke ansøger for at søge tilladelse efter anden lovgivning, hvis dette er på-
krævet. 
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Der henvises i øvrigt til klagevejledningen, der er trykt nedenfor. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 

Britt Falster Klitgaard   
formand 

 
 
 
 
 
 
Andre modtagere af denne afgørelse 
 
Kopi af denne afgørelse er sendt til Miljøstyrelsen, Furesø Kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforening, Friluftsrådet og Dansk Ornitologisk Forening. 
 
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 
4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefri-
sten dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives 
via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets 
hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefri-
stens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den 
følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

• Adressaten for afgørelsen, 
• ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
• offentlige myndigheder, 
• en berørt nationalparkfond, 
• lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgø-

relsen, 
• landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyt-

telse af natur og miljø, og 
• landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål va-

retager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne 
interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der 
klager indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og or-
ganisationer (2016-niveau). Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finans-
ministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i for-
slag til finanslov med virkning for klager, der modtages i nævnet fra og med den 1. februar 

http://www.naevneneshus.dk/
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2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets di-
gitale selvbetjening. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbeta-
lingen kan ligeledes findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevnenes-
hus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller 

fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  

 
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist 
for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-
genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  

1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om pro-
jekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, el-
ler  

2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truf-
fet afgørelse i sagen.  

 
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at til-
bagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har 
haft et afgørelsesudkast i partshøring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefri-
sten er udløbet, eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse 
bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 

http://www.naevneneshus.dk/
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