
•

01843.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01843.00

Fredningen vedrører: Gundsømagle Kirke

Domme

Taksations komm iss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 24-07 -1952, 17-09-1954

Kendelser

Deklarationer



•
FREDNINGSNÆVNET>



A f s k r i f t »

«J «r« af «atr« ar» i«o og 1-̂  af

by 05 BO«B «rkl«rer herred, at der paalaggMi «J «n do an «a følgtm-

4* ••rritttts
lJ«ndoŒB«a« •«« ikko fe*bfgg*a SKFBAV« kirkWRmard«« «sd d«

BUY» r «n d« b^byrøéla*»

Paatal«b*i>*ttlg«* »r f rddningenmvnet for Boeklld*

O a n d s # » » g l », A«a SO/11 1949»

A*Kft&zti««*,

———————oOo—————-

Afskriftens rigtighed bekræftes»

2 y
FRBDNINGSMVBET FOR ROSKILDE AMTSRÅDSKREDS M, V», den 7 /7 19



\t, I

• e

A t s k 1'" i t t.

'?', \

D e k l a r a t i o n.

Undertegnede proprietær Ole Hans Karl Nielsen bestemmer herved, at
del"paalægges ejendomm en matt>. nl". 22-a og 22-Y at GundsømagI e by og
sogn følgende servitut:

Grunden nord tor den nuværende parkeringsplads øst tor kirken maa
j

ikke bebygges nærmere kirkegaardsmuren end det nu optørte hus pas matr. ~
nr. 22-.)".

Paataleberettiget er menighedsraadet tor Jyllinge-Gundsømagle sog-
ne og tredningsnævnet tor Roskilde amtsraadskreds m. v.

G u n d s ø m a g l e, den 29/5 1952.

O. H. C. Ni elsen.

----------000---------
Afskriftens rigtighed bekræftes.
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forhandl1agsboien for fredningsnævne, for Roskilde &a'erådskreda m.y.

REG. NR. -/11/3 17/
/ 7 ._~Y

UDSKRIFt
e:t

•
kendelse.

Ved Gundsømagle kirke er beliggende e' iade~ordsarea1 .elle.
Fiskergården

den øs're kirkegårdsmur og ve~en til ~~ e:tgraD••' aod DOrd
af matr.nr. 22-1 og mod 814 at matr.nr. l-d og l-o at Gun48....1. '1
og sogA, hvilket areal _enyttes til parkerings»lada. Arealet er lnd-
tegnet mel rød skraverinc på vedhæftede kopi at matrikulator'e'.

l forbindelse med den almindelige fredn1nc af omglyel.ernt
ved de danEke landsbykirker er der af fredninssDæVAe' r.~.t .per••mAl
om tredning at dette areal, der ikke er matrikulere', og SOØl aataaea
at tilhøre J11linge-Gundøømagle kOUlJllUAe,for derve4 a' hindre, a' der
på arealet opfBres D1gn1nger, skure, boder, transformatorstationer,
anbringe. 1,8- eller telefonmaater eller iøvrigt n08et. der keD Ylrke
skæmmende for kirken eller kirkegården.

~or at sikre fredningen har fredningsnævnet re3øt denne .ag

og har den 27/6 1954 afholdt møde ved G~dsømagle kirke, hvortll ind-
kaldelse er sket ved bekendtgørelse 1 stat.tidende samt 1 Roskl1d.
Dagblad, Roskilde Tidende og Roskilde Sooialdemokrat den 14/8 19'4,
hvorhos eognepræsJten, sognerådet og amtsråde' er .ær.kil' un4lrre\-
tet om mødet. <1(,

Mod fredningen er ingen indsigelse fremsat.
Da Gundsømagle kirke med Dær.meste omglvelser aktnne. a' a4g.-

re et omrlds at den i lov om naturfredning at 7/5 1"7 f 1 1 begrA-
delaen omhandlede art, da de tvris' kirken neraeet 11Slen4. arealer
1 v.øentllgst sred er frede, Ted trlTill1ge oyerenak.aetlr .. 4 lods-

====-
Ir 1954 de-n 1,/ /9

nr. 9/49-17.
bieT 1

Fredning at umatrikuleret lade~ordsørea1
ved GWldsømagle kirke

afsagt sll,dende



ejerne, og da tredningen at de~ fornæva~e &real som e~ led 1 Iredni.-
gen at kirkenø omgivelser økønne. a~ v.re at ••• 'Atlll betl4Aiaa tor
sikringen at kirken. og kirkegården. nuværende smukke b.lll1eDbe. 1
landsDloi11edei. vil det fornævnte areal i henhold 111 DæYa~e 10.8 ii
l 08 l' .ære a' Irede som foranteri.

U.nder sagen er der J-nie.n.erstatniqaUaY tr.... '.

Påtaleberettlge~ er menighedsrådet for Jl111nce-Gunds.aaa1e
sOgDe oa fredningsnævnet for Roskilde am'srådskred8 m. v.

~ h 1 b. 8 t e m a e SI

De' foran nævnte og beskrevne gade~ord.area1 yed Gund •••aale
kirke bør frede., således ai der 1kke p& de~~e må opt.ree bliA1aser,
skure, boder, ~ranøtor.ma~orstationer ~ller 11SA8Ad.. e~ heller aabrln-
gee tel.fo~ eller 11smaster eller ove~hoyede' Ye4 d.~te -for.~ag••
noge', at hvad art I18Ivneetd, der kan v1rke su_ende for kirke.
eller kirkegårdeA.

Påtaleberett1ge' er menighedsrådet for Jll11nce-aund ••aasle
sogne og fredningsnævnet for Rosk1lde amtsrådskred. a. Y.

Aage Sohm1di. J.Martin Jensen. Aksel Christensen.
------~~--QOo__~~~~-~

Udskriftens rigtiGhed bekræfteø.

FREDNINGSNL VNET b'OR ROSKIL l.1b: AMTSRloSKRBDS l:il.V~. den /)If' 19JY •
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JGWldl.mable lIenlghederld.
O Sognevej 3, .,

4000 R06kilde.
ør

25 APR. 1m

Fredningsnævnet for Roskilde amt har den 22. december 1978 afsllet at dis-
pensere fra deklaration af 28. marts 1952 vedrørende fredning af Gwtdsøm41e lrJltkes 0:"-

givelser til opførelse af en præstebolig og et konfirmandhus pi eJ«ndommen matr.nr. Ih.
Gundsømagle By. Gundsømagle. Menighedsrådet har påklaget fredningsnævnets afgørelse
til overfredningsnævnet •

Fredningsnævnet har den .(. marts 1977 meddelt dispensation til gennemførelse
af et andet projekt vedrørende opførelse af et kapel og et konftrmandhus pi nævnte ejendom
pi betingelse af. at bebyggelsen blev placeret nord for en af fredningsnævnet fashat udsyns-
Unie udgående fra det sydøstlige hjørne af den gamle skolebygning. Den nævnte linie er vlst . i
pi IItuatlonsplan af 11. november 1978, udarbejdet af arkitekt PaUe Jacobsen, Roskilde. ·1

Den tilladte bebyggelse, er ikke opført.

Overfredningsnævnet har den 4. april 1979 forelaget besigtigelse. I sagens be-
handling har deltaget 6 medlemmer af overfredningsnævnet •

Overfredningsnævnet skal udtale:

Ejendommen og k.irken er på alle sider omgivet af bebyggelse. Under hensyn her-
til og til den af fredningsnævnet den 4. marts 1977 trufne afgørelse, der ikke er påklaget
til overfredningsnævnet • og fortsat kan tdnyttes. findes der - uanset den principielle betæn-
kelighed ved meddelelse af dispensationer fra ldrkeomglvelsesfredninger og da ganske sær-
ligt. nAr dispensationen søges af vedkommende }l'lenighedsrld - at burde meddeles den ansøg-
te dispensation p! følgende betingelser:

Præsteboligen og konfirmandhuset skal placeres .a laagt mod nord som muligt
og under aUe omstændigheder nord for ovennævnte linie vist p4 Ittuationsplanen af 11. novem-
ber 1978 og skal fremtræde som en sammenhængende bebyggelse l 'n etage uden udnyttet tag ..
etage. Det gamle bøgetræ nær ejendommens vestskel bør bevares. Den eksisterende træbe-

lli\li\()\l \, ?-"I Q1 ()~." o-~11
lQ(\~I~~~~t~~,v~~8kellet mod vejen og mod adgangsvejen til kirken tul rjernes, og der mAlangs
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4llle .bllkke foreR•• Mplalltni.l. 1OII1d..... r denfri. "1'1t Ira •• ,. Illldrun. Der
.1 heller Ikte pi arealet lyd for ovenneVllte linie •• re ud.llt.MndreDde beplaDtnlnl bort- ,
,et fra event.ne enkelt.tlenele treer. !

De nente betinaelIer vedrerende beplantnln. Yil blive tlnalYlt pi ejendommen.

Fer bYllertet plbe.yndelf .kal et projekt, der er udarbejdet efter ovenn.mte
retningslinier. og .011 angiver den pAtenkte plaeering, forelegges fredninglnævnet tn 1Od-
kendelse.

Overfrednlngsnævneu araereIse er truffet enstemmigt.

Overfredntngsnævnet har .amtldlg hermed henstillet til Gund•• kommunelom
ejer af naboejendommenmodvelt at .ele den del af ejendommen, som lilBer .yd for den om-
handlede udsynsllnles forlængelse. fri holdt for udsigtshindrende beplantning o.lign.

Opmærksomhedenhenledes pl. at den herved meddelte dispensation bortfalder. 't
hvis den tkke er udnyttet Inden 5 Ir fra datoen for denne skrivelse. Jfr. naturfredningslo-
vens § 64 a.

P. O. V.
E. B.

I
I
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80dil Lund-Jatobsen.
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Køber.s l
hopæl=KreditDr.s J

Anmelder.:

matr ..nr. l Q GundsømagTe b'y .Dg sogn .. Fredningsnævnet for
Roskilde amt,'
c/o Lyngby rets 3. afrl.,
Hummeltoftevej lo,
2830 Virum ..

Ly&:.t-
l1iJ1AJ 197 g ~ 10.973

Deklaration ..
Med henvisning til overfrednin~nævnets Bkrivelse af

25.april 1979, hvorved er dispenseret fra deklaration af
29..marts 1952 om fredning af Gundsømagle kirkes omgivelser

/

matr. nr. l h Gundsømagle by og sogn
bes ternmes:

Det gamle bøgetræ nær ejendommens vestskel bør bevares ..
Den eksisterende træbeplantning nær skellet mod vejen og
mod adgangsvejen til kirken skal fjernes, og der må langs
disse skel ikke forefindes beplantning, som hindrer den
frie udsigt fra vejen til kirken. Der må heller ikke på
arealet syd for ovennævnte linie være udsigtshindrende be-
plantning bortset fra eventuelle enkeltstående træer.

Med hensyn til hæftelser og servitutter henvises til
ejendommens blad i tingbogen.

l"-redningsnævnet for Roskilde amt,
c/o Lyngby rets 3. afd., den 15. maj 1979
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