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'Åf195l, den ,. mart~t afsagde overfredningsn~vnet pt grundlag af
mundtlig og skriftlig votering følgende

k e n d e l e e
i sngen nl'. 997/50 vedrør'ende fredninG Fl.f Jyllinge kirkes omf.:,i vel oer.

I den af fl'ednineonævnet for Hoskilde amtsr-ådRkreds den 7. juli 1950
afnacte kendelse hedder det:

r', lIEfterat fredningsnævnet i april 194'9 samrten med provst Exner havde
'- bcr.detiget Jyllinge kirke i hoskilde amt for at underr:øge npørgfJmLlet

om eventuelle fredninger i kirkens om~ivelser, var man enig med provstentt ået ønskelige i at bevare den fri udsigt til den smukke gamle kirke
"_ra vejen l·toskilde-Jyllinge.

Det drejede cig om at forhindre bebyggelsen af en del af ejendommen
~ ty. nr. lla af Jyllinge t der er beliggende syd, for kirken.

Grundens ejer parcellist A. J. Andersen ønskede dog ikke at lade
nogen del af ejendommen på1æege fredningsdeklaration uden erstatningt

r-
ag 6.8Y' er dereft.er af nr.evnet rejst egentlig fredningsoag.

rl~v?et har holdt møde på åstedet den 28. april 1950, hvor der var
enighed om at fremme sagen, dog at man skønnede det nødvendigt at lade
d(:n del af ej endomment der vU.r beliggende udfor kirkegården, og hvis
bebJTggelse kunne hindre udsigten, særskil t matrikulere.

Under mødet udtalte parcellist-Andersen, at det var hans tanke at
') ben:'ltte det ommeldte areal til gartner'i med opførelse af drivhuse, lige-

Romh::..nogså anså arealet for anvendeligt til bygr,egrund. Han forbeholdt
eig del'for en erstatning pa ikke und er 1000 kr.

~.~ Efterat n.:Bvnet fra l,'j,ndinspektøl'en havde lLodtaget kort af den på[:el-
-'

dende parcel, vedtog man på møde den 27. juni 1950 at fremr..ie sae:en, idet
_fJ.YJ V'..ir enig om, at bevarelsen af udsicten til den smukke ,Lamle kirke
V~ir [lf en sådan betydning, at betingelserne for fredninf~ i medfør af
naturfredningslovens § l var tilstede.

Pa arr-;alet, der må benyttes SOlI: hid til til landbrut?;s- og havejord ,
IT.å il'>:f.eopføres bygninger af no(;en ar·t, derunder f'kure, (hi vhuse eller
licnende, ligesom det ikke må beplantes.

Man vedtog ligeledes at yde ejeren en erstatning på 800 kr."
- I

l~onklusia;nen er sålydende:
"Den på landinppektørens kort over matr. nr. lla af Jyllinge by og

.ogn som parcel nT·. 2 betegnede ejendom fredes •

.. I Ejendommen m&som hidtil benyttes som landbrugs- og havejord, men
rrJI inl:ensinde bebygges, hverken med bycnincer-, skure, 0.1'1vhuse, master
81ler på anden lIl:Jde, ligesom den heller ikke må beplante::::..



'J,;...

Der ydes ejeren a.f parcellen pUl'cellist A. J. AndeT'GEm 0n OI.'f,tut-
• nine; P(l 800 kr. med renter 4% p. a. fru den 7. juli 1950, til betaling

nker.
Lratatningen udredes med halvdelen af ~tatskaRsen oe halvdelen

~·dhonkilde amtskommune."
Kendelsen er i modfør af nuturfredningRlovcns § 19, 3. stk.,

fOJ'clnct overfr~dningsn~vnet, D0m dAn ll. nove~ber f.t, har besigtiget
d o::; P;l L': 'nI d end f3 arealer oe; forhanc11et mod (j j eren.

Da OVel'frAc1.ninesn:evnet kan ti l tl·æa.o det iafena.CIE,en ~kn-e~"T'te,vil
danne V1lre at stadf.:eDte. Den omhr-.mdlede parcel/matr. nr. llf..l. Jyllinge
by og Degn er senere blevet matrikuleret som m~tr. nr. 11° Jyllince ty
02: .sogn.:-e Thi bestemmes:

Den af fredninesn=evnet fOl h.oskilde amtsrådnkreds den 7. juli 1950
• af:'=Jljc::tekEmdelse veGI'øI'end.e fl'eonin:: af Jyllinc;e kirkes omgi velReI'."e _r1t;~(lf'::e8tcS.G:r'ænserne for det fredede areal nI' vist p~ et kort nr. ho

~ 10~, Gom er V8dhæftet n~rv~lende kendelse.
r er8tE~tni.nr; udbetnles der pu.rce11ist A. J. Andersen, Jyllinge,

800 ~\:r. med ren ter 4% p. u. fr:~ d en 7. juli 1950 at reCne, til betaling
Hker.

UdfJl~rj,ftens risti[,heo
beki.':eftes.

~-~~
:B'. Gj;l-e

overfrednincsn IlVTIets sekr·et'.er

c.e

•
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~~ndsrtegnea. .e~ghedøråd for Jtll1Dge-Gundeømagle sogne beste..
"-mer hervedj a1lder pålægge. ejendomme. matr. nr. 1...e1 Jyllinge b7 og

sogn følgende serv1tut~
Præstegårdshaven nord og vest for kirkegården fredes og skal

stedse henligge ubebygget bortset fra den nuværende bebyggelse.
Præstegårdsjorden øst og nord for kirkegården må i en afstand afe

e 40 • fra kirkegårdamuren ikke bebygges.
Sålænge den til præstegården hørende have og præstegårdenø byg~

a rere... ninger admin1st..,.. at de kirkelige myndigheder, træffer kirkemin1ste.
riet dogu&nset foranstående afgørelse om DlplaoeriDg afmpræstegArden8
bygninger, herunder tillige selve byggeplanea samt tilbygninger m. v.
og ombygninger. der ændrer præstegårdena udseende.

Påtaleberettiget er kirkeministeriet og fredningsnævnet for Rose
kilde amtsrådskreda. .. .,

J ,. l l 1 n g e. deD lo. dec. 1951.,
A.Wigand .ath1sen~

Ponnand.

der tillige attester.r, at nedenstående medunderskrivere er samtlige lo~'
e ligt valgte medlemmer at Jyllinge-Gundsømagle menighedsråd.

Jensine Davldsen. lrederik Drevs. Harr,JJensen, Gunnar Olsen.
Marie Olsen. Johs. P.Hansen. P.Olse~. Th. Lund Høgegaard.
S.John Christiansen. Sigrid Jensen. Hagb. Bluhme.

YøabOrc Ohrl.stens en. --------000 . ;. ~=1.1..i 'tj~>~t/~-:s:;
A,- J ~!-J,ltt{r./~l'~rigtighed bekræftes. l'" 1.

~
Afskriften.

JREDNIlIGSUVNm! lOB ROSKILDE AMTSR1DSDED
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT Dato IB. juli 1985

Jour. nr. F S 11 /B5
REG. NR. /gS~~ 1'2. i

Adreeo'a:

.D~mmerkontoret i Køge,
Niels Juelsgade 6,'it' 4600 Køge - Tlf.(03)651068

Gundsø kommune,

GENPART
til orientering

Til fredningsregisteret
til orientering

~ 1t?- ..., ..-
~/(

Teknisk Forvaltning,

Postboks 1055, Modtaget i fredningsstyrelsen

e Gundsømagle,

• 4000 Roskilde.
1 9 JULI 1985

I
Ejendom: matr.nr. 11 !:!. Jyllinge. );(l R k..E-
Gundsø kommunes j.nr.: 13.06.02 G ol.

Hovedstadsrådets j.nr.: 271/255-10.

Danmarks Naturfredningsforenings j.nr. 85-05-13

Ved brev af 28/2 19B5 har De for ejeren af den ovennævnte

e
•e•

ejendom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til anlæg af en urnekirke-
gaard på ovennævnte ejendom.

Baggrunden er, at arealet ved overfredningsnævnets kendelse

af 3. marts 1951 er fredet af hensyn til den fri udsigt til Jyllinge
r------~--- ---

kirke fra Roskilde-Jyllingevejen.

I den anledning tillader fredningsnævnet herved det

ansøgte i medfør af naturfredningslovens § 34, stk. l, under forudsætning

af, at der ikke på urnekirkegården etableres beplantning i strid med
fredningens formål.

Fredningsnævnets afgørelse er ensstemmig.

Følgende fremgår af naturfredningslovens § 34, stk. 2,
e jfr. § 13, stk. l, jfr. § 58, stk. 3, 5 og 6:

Ju 304-26 Miijornlnisterief.
J. nr. F. \ ~~ _":> Bil.



Der kan inden 4 uger klages til over fredningsnævnet over
tilladelsen. Klageberettigede,- er:

Et ministerium, Roskilde amtsråd, Hovedstadsrådet, Gundsø
kommune og Danmarks Naturfredningsforening.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Hvis nogen af de klageberettigede klager tiloverfredningsnævnet inden
klage fristens udløb, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre over fred-
ningsnævnet opretholder den. De kan regne med at få underretning fra

ttoverfredningSnævnet, hvis der klages til det.
~ Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år

fra i dag (naturfredningslovens § 64a).

Me~enlig hilsen.w
Knud Olsen

tt,
tt
e
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