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/ .:v ø 'li,

afsagt den 4. april 1951
af natur fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

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

~I kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende be-
byggelser ikke an~ringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at
skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling m~:d provsten,
sognepræsten og menighedsraadet behandlet spørgsmaalet forsaavidt

e- D e r f o r b e s t e m m e s :

Asminderød kirke angaar.
~-'> ~enne kirke (en anseelig romansk kampestensbygning) omgives

mod nord og vest af offentlige veje og iøvrigt af præstegaard8-
jord.

De foran nævnte kirkelige myndigheder finder - hvortil
nævnet kan slutte sig - at fredningen bør gennemføres i det ne-
denfor nævnte omfang.

Mod al bebyggelse (herunder skure, retirader, drivhuse,
sprøjtehuse, boder o. lign.) og mod anbringelse af enhver form
for skæmmende indretninger (herunder ledningsmaster, transforma-
torstationer o. lign.) fredes Asminderød kirke i følgende omfm1g:
1) Præstegaaxdens have og gaardsplads øst og syd for kirken,
2) præstegaardsjorden syd for kirken ned til Kongevejen,
3) præstegaardsjorden øst for kirken i en afstand af 25 m fra

den sidste kirkegaaxdsudvidelse.
Disse bestemmelser skal dog ikke være til hinder for, at

der af Kirkeministeriet træffes nye hestemmeIser om præstegaards_
bygningernes placering, saalænge arealet administreres af de
kirkelige myndigheder.



Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matr. nr~ 1 a, Asminderød by og sogn.

J. L. Buoh. Carl Poulsen.

Paatale~et har fredningsnævnet for Fredpriksborg amt og
menighedsraadet for Asminderød kirke, hv~r for sig eller i

I
forening. !

H. J. Mikkelsen.

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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