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KENDELSE
afsagt den 6' marts 1950

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26/1 1949 har Kirkeministeriet i i for-
staaelse med Statsministeriet - udtalt, at det maa anses som paa-
krævet, at de nærmest op mod kirkerne (specielt de gamle landsby-
kirker) nærmest liggende ubebyggede arealer ved frivillige overens-
komster søges værnet mod nærgaaende bebyggelse og skæmmende indret-
ninger, særlig sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønse-
huse, skure o. lign.

I denne anledning har nævnet i overensstemmelse med sogne-
præstens ønske taget~spørgsmålet op til behandling forsaavidt an-
gaar Skæving~irke, beliggende i Skævinge-Gørløse sogn.-Kirken er en meget smuk og meget gammel landsbykirke med en
fri beliggenhed. Den skæmmes dog i nogen grad ved, at sakristiet
har en anden farve (hvid) end den øvrige del af kirken, og derved
a~ der syd for kirken i umiddelbar nærhed af indgangen ligger et
gammelt, noget brøstfældigt hus med tilhørende udhus, der anvendes
som smed je. I

Paa de øvrige tre sider er kirken (kirkegaarden) omgivet af
præstegaardsjord og præstcgaard med tilhørende avlsbygninger samt
have af betydelig udstrækning.

Den førstnævnte ejendom er matrikuleret som nr. 46 b Skævinge
og ejes af smedemester Kristian Johannes Pedersen, medens præste-
gaardsjorden er matrikuleret som nr. la.

Lidt længere borte li~et matr. nr. 47 c (Anders Nielsen),
4 a og 4 c (Mary Ane Nielsen), 50 a (Svend Hansen) 50 b og 50 d
(Aage 'Nielsen) 50 c (Skævinge-Gørløse 90gneraad) og 5 a (skolelærer_
embedet) •

Disse ejendomme findes der ikke anledning til at inddrage under
fredningen,
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S04f"c. ...Med hensyn til smedemester Pedersens hus har,faadsforman-
den udtalt, at man kunde tænke sig at erhverve ejendommen og
nedrive bygningerne, dog saaledes at der gives ejeren og hans
hustru ret til for deres livstid at bo i huset,

En saadan ordning har smedemester Pedersen intet imod,
ligesom han under forhandlingerne har givet Skævinge-Gørløse
sogneraad forkøbsret til ejendommen.

Med hensyn til sakristiet har nævnet under forhandlingerne
indtrængende henstillet til menighedsraadet at faa dette malet
med Samme (røde) farve som kirken, ligesom man har henstillet
til overvejelse, om ikke den paa kirkegaarden (i et fjernt
hjørne og paa et disvret sted) anbragte retirade. der er af træ
og har tremmedør7 ved lejlighed bør ændres og forbedres.

løvrigt skønnes fredningen at burde gennemføres i det
nedenfor anførte omfang, der - uden erstatningskrav - er til-
traad t af smedeme ster Pedersen, sognepræsten, men1ghedsraadet
og sogneraadsformanden.

Thi bestemmes.

Paa matr. nr, 1 a af Skævinge by, Skævinge-Gørløse sogn,
maa der ikke i en afstand af 50 m fra den til enhver tid væren-
de kirkegaardsgrænse opføres drivhuse, garag€r, boder, hønse-
huse eller skure. ej heller anbringes nogen indretning, der kan
virke skæmmende, herunder transformatorstationer, lednings-
master o. lign.

Paa matr. nr, 46 b af Skævinge by, Skævinge-Gørløs8 sogn
maa der ikke opføres bygninger eller skure af nogen art, ej
heller anbringes nogen skæmme'nde indretning (jfr. foran).

Saafremt de nuværende bygninger skulde nedbrænde eller paa
anden maade gaa til grunde, maa de ikke genopføres.

Skævinge-Gørløse sogneraad har forkøbsret til ejendommen,
Denne kendelse vil være at tinglyse Bom serv1tutst1ftende

paa matr. nr. 1 a og 46 b af Skævinge by, Skævinge~ørløse sogn.
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Paatalcret har frcdn ingsnævn'ot for Fredariksborg amt,
menighedsraadnt for Skævinge kirke og Skævinge-Gørløse sogne-
raad hver for sig olIer i forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen

Kaj Sommer Larsen.

Ændringer f eller Omstødelse af denne
1«('nde!s0.li::m Lun I !~t'v('~,hV:.H:e:nlnucn
4 Uger jntb;:Lc~ kr Ovc.rfrednlngsnæv-
net, Torvegade 21, København K.
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Er sendt til de på vedhæftede
liste anførte.

31. maj 1976.
Ofn. 2294/76 •

•
tt Ved tillægskendelse af 14/1 1976 har fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds bestemt, at den i 1950 af-
sagte kendelse om fredning af Skævinge kirkes omgivelser ikke skal
være til hinder for, at ejendommen matr. nr. l i, Skævinge, der er-en del af det fredede, anvendes til gågade, og at denne midlertidigt
kan bruges som til- og frak~rsel til lægehuset på matr. nr. 16 &,
Skævinge. Belysning af matr. nr. l i må efter tillægskendelsen ikke-foretages uden forudgående godkendelse af nævnet med hensyn til be-
lysningens art og placering.

Ved tillægskendelsen har nævnet endvidere tilladt en skel-
forandring, hvorved ca. 71 m2 overføres fra matr. nr. l i, Skævinge,

, -
tttil matr. nr. 47 ~, sammesteds, og ca. 32 m2 fra matr. nr. 47 ~ til

matr. nr. l i. Delvis ophævelse af fredningskendelsen 1 denne anled-ttning har 1kk~ fundet sted.e Den af fredningsnævnet trufne afgørelse er indanket for
overfredningsnævnet af Danmarks Naturfredningsforening og af aenig-
hedsrådet, der er påtaleberettiget ifølge fredningskendelsen, med
påstand om, at den meddelte tilladelse ophæves, og at matr. nr. l i-udlægges til grønt område evt. med en sti igennem.

Overfredningsnævnet har den 19/5 d.a. afholdt besigtigelse
og forhandling med deltagelse af repræsentanter for de ankende og
for Skævinge kommune, stifts~vrigheden, Miljøministeriet m.fl., jfr.
vedlagte referat, hvortil henvises.

I denne anledning eta! bemærkes:

!

L
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I kirkeministeriets cirkulære af 26. januar 1949, udstedt

i forståelse med statsministeriet, udtales, at de 2 ministerier - af
hensyn til, at kirkernes og kirkegårdene s omgivelser fremtræder så
smukt og værdigt som muligt - har fundet det påkrævet, at de nærmest
op imod kirkerne og kirkegårdene liggende, ubebyggede arealer søges
fredet i større eller mindre omfang, således at kirkerne 1 så stort
omfang som muligt for fremtiden bliver sikret mod en skæmmende og
alt for nærgående bebyggelse. I henhold til dette cirkulære og med
det heri nævnte formål er Skævinge kirkes omgivelser fredet ved ken-
delse af 6. marts 1950, således som det indledningsvis nævnes i fred-
ningskendelsen, og - for så vidt angår præstegårdsjorden - med for-
bud mod i en vis afstand fra kirkeglrdsgrænsen at opføre drivhuse,
garager, boder m.v ••••• eller at anbringe nogen indretning, der kan
virke skæmmende, herunder transformatorstationer, ledningsmaster og
lignende.

Det i nærværende sag omhandlede areal, matr. nr. l i, der-er udstykket fra præstegårdsjorden og erhvervet af Skævinge kommune
i forbindelse med størstedelen af præstegårdens øvrige jordåillig-
gende, er efter kirkegårdens udvidelse et mindre smalt areal, be-
liggende mellem kirkegårdsmuren og bagsiden af en række mindre be-
boelseshuse på Harløsevej. Disse ejendommes bag- eller haveareal er
ved de af kommunen fremlagte byplanforslag udlagt til forretnings-
og beboelseseebyggelse i li etage med facade mod matr. nr. l i, der
på grund af bagarealernes ringe dybde udgør nødvendigt forareal samt
tilkørselsvej til butikkerne, evt. tillige til bagved beliggende par-
keringspladser. Endvid .. e er det kommunens ønske, at matr. nr. l i
udlægges som lovlig adgangsvej til det vest for kirkegården opførte
lægehus, hvis nuværende adgangsvej, jfr. byggelovens § 21, stk. 2,
er vejen fra Skævinge hovedgade forbi biblioteket.

For fredningsmyndighederne er rejst spørgsmål om eta-
blering af kørevej på matr. nr. l ! som adgangsvej til lægeboligen -
i hvert fald indtil anden løsning ad åre fremkommer - samt endvidere
til brug for tilstødende buti~er og planlagte parkeringspladser -
sidstnævnte eventuelt kun som en gågade med nødvendig forretnings-
kørsel. Ved afgørelse heraf er de nævnte planforslag bedt taget i
betragtning.

Som sagen er forelagt overfredningsnævnet, finder dette
ikke, at spørgsmålet om den påtænkte anvendelse af matr. nr. l i kan-
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vurderes isoleret, men en bedømmelse må ske ud fra en vurdering af
de for de tilstødende arealer foreliggende planer, hvori matr. nr.
l 1indgår som en integreret del. På det foreliggende grundlag og
under hensyn til de stedlige forhold finder overfredningsnævnet ikke,
at den ønskede benyttelse er forenelig med den for arealet gældende
fredningskendelse, ved hvis fortolkning det i kendelsen tilkendegivne
formål må tillægges betydning. Overfredningsnævnet finder ej heller,
at der bør meddeles dispensation til, at der på matr. nr. l i eta--bleres kørevej for lægeboligen eller for anden kørende færdsel, even-
tuelt i form af gågade. Derimod findes en såkaldt "grøn sti" gennem
arealet ikke at være stridende imod kendelsen.

Den af fredningsnævnet meddelte tilladelse vil herefter
være at ophæve.

De implicerede myndigheder i sagen er herfra underrettet
om ovenstående.

P. O.VY.

G. Hermann.
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• T I L L Æ G S K E N D E L S E
til

kendelse afsagt 6. marts 1950, tinglyst 9. marts 19JO
om fredning af Skævinge kirkes omgivelser.
TilJægskendelsen er afsagt den 14. januar 1976
af Fredningsnævnet for Frederiksborg amts nordlige
fredningskreds.
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Den 6. marts 1950 afsagde Naturfredningsnævnet for
Frederiksborg amt kendelse om fredning af Skævinge kirkes
omgivelser og kendelsen blev tinglyst den 9. marts 1950
på matr. nr. l a og 46 b, Skævinge by, Skævinge-Gørløse
sogn. Kendelsens konklusion er sålydende:

"På matr. nr. l a af Skævinge by, Skævinge-Gørløse
sogn, må der ikke i en afstand af 50 m fra den til
enhver tid værende kirkegårdsgrænse opføres driv-
huse, garager, boder, hønsehuse eller· skure, ej
heller ~bringes nogen indretning, der k8n virke
skæmmende, herunder transformatorstationer, led-
ningsmaster o.lign.
På matr. nr. 46 b af Skævinge by, Skævinge-Gørløse
sogn, må der ikke opføres bYb~inger eller skure af
nogen art, ej heller anbringes nogen skæmmende
indretninger (jfr. foran)."

Der findes intet kort over det fredede areal ved-
hæftet kendelsen eller i tingbogen, men det er oplyst i
kendelsen, at kirken var omgivet af præstegårdsjord med
undtagelse af en del af sydsiden, hvor matr. nr. 46 b
med tilhørende bygninger lå i umiddelbar nærhed af ind-
gangen til kirken. De pågældende bygninger er senere
erhvervet af kommunen og nedrevet.

I 1971 blev kirkegården udvidet ret væsentligt og
kirkegårdsmuren ligger nu mod vest i skel op til matr. nr.
16 g, der ikke har været præstegårdsjord, men er udstykket
fra matr. nr. 16 f omkring 1970. På matr. nr. 16 g er for
2 - 3 år siden opført et lægehus. I forbindelse med ud-
videlsen af kirkegården blev fra matr. nr. l a udstykket•



3

•

matr. nr. l h, hvor der er bygget kommuneskole, og matr. nr.
l i, der blev overdraget kommunen til offentligt formål. Ud-
stykningen af de pågældende matr.nre. er foretaget uden
at naturfredningsnævnet har udtalt sig i sagen.

I skrivelse af 17. marts 19'75 har landinspektør Percival
Nielsen for kommunen ansøgt nævnet om tilladelse til, at
der ved skelforandring overføres 71 m2 fra matr. nr. l i,
Skævinge, til matr. nr. 47 c og 32 m2 fra matr. nr. 47 c
til matr. nr. l i. Han har samt~dig anmodet om en udtalelse
om, hvorvidt den på matr. nr. l i hvilende fredningsservitut
skal følge det til matr. nr. 47 c overførte arepl, eller om
fredningen evt. kan ophæves for det nævnte areal.

Sagen har været behandlet på møder den ,9. mAj og
8. december 1975 i forbindelse med besigtigelse.

Baggrw1den for-sRgen er efter det oplyste følgende:
Skævinge kommunalbestyrelse, teknisk udvalg har i 1975

vedtaget forslag til byplanvedtægt nr. 2 for Skævinge bymidte
bl.a. omfattende matr. l i og 16 g, hvorpå lægehuset er
beliggende. Af trafikale grunde skal tilkørsel til lægehuset
ikke ske fra Skævinge hovedgade, men enten fra vest eller
nord uden at der foreligger konkrete planer herom. Indtil
bes~emmelse herom er truffet, ønsker ko~nun8lbestyre13en At
benytte matr. nr. l i til ti1- og frakørsel til lægehuset,
og matr. nr. l i, der på langt sigt formentlig skal være
gågade e11er lign., ønskes derfor anlagt og befæstet, så
bilkørsel bliver mulig. I øjeblikket finder tilkørsel sted
,

over matr. nr. 64 a, der er udlagt til pprkering. I forslpget I

indgår endvidere, at bebyggelsen mellem Skævinge hovedgpde
og matr. nr. l i skal kunne udnyttes til bolig- og butiks-

e
e
e

•
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formål, således at bebyegelsen skal være i indtil li etage
med butikker forneden, herunder med facade ud mod matr. nr.
l i. I forslaget er intet nævnt om belysning af m8.tr. nr.
1 i.

e
e
e

Nævnet er blevet anmodet om at tage forslaget til byplan-
vedtægt i betragtning ved sagens afgørelse.

I nævnets møder har deltaget repræsentanter for Skævinge
kommune, menighedsrådet for Skævinge kirke, Danmarks Natur-
fredningsforening og for Percival Nielsen.

Danmarks Naturfrednj.ngsforening har protesteret mod kom-
munens projekt og har fremsat som sin opfattelse, at dE:~rikke
bør være andet og mere end en sti over matr. nr. 1 i, der
bør fungere som rekreativt område.

Sognepræsten har sluttet sig hertil.
Efter den fremsatte anmodning finder nævnet først at

burde tage stilling tLL, om fredningen er til hinder for den
af kommunalbestyrelsen ønskede anvendelse af hele matr. nr.
l i., der har et areal af 2138 m2 •

Nævnet finder efter formuleringen af fredningskendel.sen
ikke ti.lstrækkeligt grundlag for at kunne modsætte sig, at
kommunen udlægger matr. nr. l i, Skævinge, som gågade og mid- I

lertidigt anvender den til. til- og frakørsel til lægehuset.
Da belysning af området vil kunne komme i strid med frednings-
kendelsen, må det fredede areal ikke forsynes med belysning
forinden dennes art og placering er godkendt af nævnet.

Nævnet finder herefter ikke at burde modsætte sig den
f~reslåede skelforandring, medens der ikke er tilstrækkelig
anledning til delvis ophævelse af fredrlingskendelsen.

THI BESTElVIlVIES:

Fredningen af matr. nr. l i, Skævinge, i henhold til
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kendelse afsagt 6. marts 1950, skal ikke være til hinder for,
at arealet anvendes til gågade, og at denne mi.dlertidigt kan
bruges som til- og frakørsel til lægehuset på matr. nr. 16 g,
Skævinge. Belysning af matr. nr. l i må ikke foretages uden
forudgående godkendelse af nævnet med hensyn til belysningens
art og placering.

Nævnet tillader skelforandring, hvorved ca. 71 m2 over-
føres fra matr. nr. l i, Skævinge, til matr. nr. 47 c, smst.,
og ca. 32 m2 fra matr. nr. 47 c til matr. nr. l i. Delvis
ophævelse af fredningskendelsen i den anledning kan ikke

• finde sted.
Denne tillægskendelse , der vil være 8t tinglyse, k 811

indankes for Overfredningsnævnet inden 4 uger efter modta-
ge1sen.

F1. Munch Mortensen Aagaard l,arsen

Fei1berg Jørgensen

-000- -000-

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Naturfredningsnævnet

for
Freaeriksborg amts nordlige

fredningskred~3
Hillerød .

, den 14. januar 1976

Fei1berg Jørgensen
nævnets formcmd
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Udskrift af
fredningsprotokollen REG.HR. /213

Ar 1986, den 6. august kl. 11.30 afholdt frednlngsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredning~kreds møde i Skævinge under

ledelse af formanden, dommer P. H. Raaschou og med Jann Andreasen

og Bent Christoffersen som udpegede nævnsmedlemmer .

• Der foretoges:

F.S. 90/1986 Behandling af andragende

• fra Skævinge kommune om tilladelse til

i det lille offentlige anlæg vest for

Skævinge kirke, der er omfattet af en

fredningskendelse af 9. marts 1950, at

etablere parkbelysningsmaster, cirka

14 meter fra kirkegårdsmuren.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforening mødte Mai Amundsen.

For Skævinge kommune mødte Erik Næhr.,e

••
For menighedsrådet mødte formanden Finn Olsen og medlemmet Es-

ther Sørensen .

Sognepræsten P. J. Toftager var mødt.

Besigtigelse fandt sted, hvorunder Erik Næhr forklarede, at

der på stien ønskedes en orienteringsbelysning, hvorfor han fandt

det nødvendigt at opsætte høje master. Med lave belysningsarmaturer

vil det være nødvendigt at opsætte langt flere af sådanne for at op-

nå den samme orienteringsbelysning af stien, som er adgangsvej til

blandt andet bibliotek og lægehus.

De mødte besigtigede såvel en 3 meter som en 5 meter høj mast

• med kuppelarmatur, vandalsikret .
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Ole Nørgaard havde ingen bemærkninger til det projekterede .

Mai Amundsen ~ilkendegav, at naturfredningsforeningen ikke vil

insistere pa lav belysning.

Erik Olsen tilkendegav, at menlghedsrådet ikke har bemærkninger

til det projekterede.

Det kunne ikke oplyses af nogen, om masterne findes i højden

2 meter.

Nævnets medlemmer voterede:

De projekterede master findes ikke at have karakter af led-

ningsmaster som omhandlet i fredningskendelsen fra 1950. Da be-

lysningsmasterne ikke iøvrigt findes at kunne betegnes som skæm-

mende indretninger, meddeler nævnet tllladelse til opstilling af

belysningsmaster med armaturer enten således, at der opstilles 5

3 meter høje master eller 7 2 meter høje master inclusive belys-

ningsarmatur.

Nævnets afgørelse tilk~~degaves.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningssty-

reIsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for

gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladel-

se må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfred-

ningslovens § 58.

Jann Andreasen P. H. Raaschou Bent Christoffersen

Udskriftens rigtighed bekræftes .

Hørsholm, den 8. august 1986.
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