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KENDELSE
afsagt den 13. marts 1950
af naturfredningsnævnet

I cirkulære

for Frederiksborg

amt.

af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet

talt ønske om, at kirkernes og kirkegaardenes
cielt de gamle landsbykirker)

omgivelser

kommer til at fremtræde

•

transformatorstationer,

garager, hønsehuse

ikke anbringes saa nær ved kirkerne, at skønhedsværdier

(spe-

saa smukt

og værdigt som muligt, saaledes at skæmmende bebyggelser
sprøjtehuse,

ud.

saasom
og skure
derved

gaar tabt.
I denne anledning har nævne, ønsket at behandle det rejste
spørgsmaal forsaav1dt

Skibby Kirke angaar.

-----.---_.-

Nævnet har herved særlig taget i betragtning,

at den nævn~

te kirke - dog mere indvortes end udvortes - hører til de anseeligste af vore gamle landsbykirker,

og at den i historisk hen-

seende - p.g.a. de gamle (fra den romanske tid stammende) kalkmalerier og navnlig p.g.a. det i midten af det 17. aarhundrede
i kirken fundne manuskript,

•

kaldte "Skibby-Krønikell,

-

affattet af Poul Helgesen, den saahører til de mest berømte af kir-

kerne.
Paa den anden side er nævn~t klar over, at opgaven er
vanskelig, fordi kirken paa næsten alle sider er omgivet af
tæt bebyg~lse,

hvad der formentlig hænger sammen med, at Skibby

i sin tid (d.v.s. i det 13. aarhundrede) har været en købstad.
Fra de omgivende veje er kirken synlig fra følgende steder:
1) mod nord (hovedindgangen),

hvilken udsigt dog i nogen grad

skæmmes af en større forretning

(Søren Bjergmark) ,.hvortil ikke

blot hører skure og pakhuse, men ogsaa samlinger af mursten,
brædder o,lign. samt en paa en husgavl i ret skrigende farver
udført reklame.

2) mod vest, dels fra et lille areal (matr. nr. 2 e), tilhørende Skibby kommunt3, duls fra et noget større areal (matr. nr. 2 d),
hvis ejer - jfr. nedonfor - har planer om at bebygge arealet.
Disse planer maa naturligvis med henblik paa udsigten til kirken
anses som beklagelige; mon paa dcm anden side maa det erkendes,
at"en saadan bebyggelse vil skjule en utiltalende retirade, hvis
udBe~nde menighedsraadet
plaeeringoraadet

ikke mener at kunne forbedre, og hvis

endnu mindre mener at kunne ændre.

3) mod syd kan kirke~ delvis ses, skønt der bl.a. er opført et

garageanlæg,

jfr. nedenfor.

4) mod vest kan kirken delvis skimtes - trods gamle huse, skure
og haver af mindre tiltalende ydre.

Dette areal vil dog maaske

senere, jfr. nedenfor, blive inddraget som kirkegaard.

Det bør

herved tilføjes, at den vej, hvortil arealet støder, er lidet
befærdet.

.0

Nærmore præciseret omgives kirken af følgende ejendomme:
a) Matr. nr. 33 b og 2 e af Skibby, tilhørende Skibby kommune.
Nævnte kommune har genn8m sogneraadsformanden

tilbudt, at

matro nr. 2 e skal forblive henliggende i sin nuværende tilstand
uden bebyggelse af noge~ art eller anbringolse af nogen indretning.

•

b) matr. nr. 2 d, tilhørende manufakturhandler

J. Lemming,

Denne ejer har udtalt~ at han ikke - i alt fald ikke uden en
meget betydelig erstatning - kan tiltræde, at ejendommen behæftes med nogen servitut, der hindrer gennemførelsen

af hans

oby ggeplaner o
c) matr. nro 35 c tilhørende manufakturhandler

Leop. Jacobsen,

som har fremsat følgende tilbud: at fjerne det midterste af de
3 mellem hans ejendom og kirkegaarden værende skure samt i en
afstand af 5 m regnet mod nord fra det nordligste

af de 3 skure

(et vaskehus) ikke at bygge noget eller anbringe nogen skæmmende
indretning, hvorimod han forboholder sig at flytte vaskehuset
nærmere hon mod kirkegaarden.

Han har derhos tilbudt at lade

frede det paa fortougot ud for hans ojen~om (men dog paa hans

3.
grund) staaende gamle egetræ.
d) matr. nr. 53, tilhørende dyrlæge C. Thamdrup, som ,har tilbudt,
at hans udhus og garageanlæg ikke maa gøres højere.
e) matr. nr. 59 a, tilhørende klokker Bælthervin

59

b og 61 b, tilhørende postbud K" Andersen.

samt matr. nr~

Disse har tilbudt

intet at bygge og int('llskæmmende at anbringe i en afstand af
10 m fra kirkegaarden.
f) matr. nr. 60, tilhørende postbud E. Petersen, der har fremsat
samme tilbud med den tilføjelse, at det skur, der nu findes paa
grunden, ikke maa genopføros, hvis det fjernes eller gaar til
grunde.
g) matr. nr, 38, tilhørende fru Martha Petersen,. der har fremsat
samme tilbud og samme tilføjelsu forsaav1dt angaar det paa hendes grund værend~ vaskohus.
h) matr. nr. 61 a, tilhørende købmand Søren Bj~rgmarks dødsbo.
Dette bo har ikke villet fremsætte noget tilbud, ~nd ikke med
hensyn til den foran nævnte smagløse og skæmmendo reklame.
løvrigt bemærkes, at det er sandsynligt, at de under e

=

g

nævnte ejendomme til sin tid vil blive erhvervet til kirk,~gaardsI".

udvidolso.
Endvidere bamærkes, at der paa et stykke gade jord nord for
fru Martha Petersens ejendom er anbragt et skur,

Nævnet forventer,

II

I·

at sogneraadet drager omsprg for, at dette ikke genopføres, hvis

I·

det skulde gaa til grunde eller blive fjernet.

I

I
I

En fjernelse al-

-

lerede nu synes at være ønskelig omend ikke just paakrævet.
..
Idet nævnet herefter mener at maatte afstaa fra at træffe
fredningsforanstaltninger

m.h.t. matr. nr. 2 d og matr. nr. 61 a,

tiltræder man de fremsatto tilbud, der ikke er uden værdi, selv
om de naturligvis ikke løser den - formentlig uløselige _ opgave
at fril~gge kirken.

~

Thi "bestemmes:
Matr. nr. 2 e af Skibby by og sogn skal forblive henliggende i sin nuværende
anbringe~se

tilstand uden bebyggelse

af nogen indretning,

af nogen art eller

der kan hindre udsigten til

kirken.
Paa matr. nr. 35 c s. st. maa der syd for det paa grunden
v~rende vaskehus i en af~tand af 5 m fra kirkegaarden
ges, ligesom ingen skæmmende indretning maa anbringes.
an omhandlede

skur fjernes.

intet bygDet for-

Egetræet paa fortouget ud for det

paa grunden værende hus fredes, saaledes at det ikke uden nævnets
samtykke maa beskæres eller fældes, hvorhos foranstaltninger
der kan hæmme træets fortsatte normale vækst ikke maa foretages.
Udhuset og garageanlæget

paa matr. nr. 53 B, st, maa ikke

gøres højere.
Paa matr. nr. 59 a, 59 b, 61 b, 60 Og 38, alle af Skibby
maa der i en afstand af 10 m fra kirkegaarden
ingen skæmmende indretning

intet bygges og

anbringes.

Hvis skuret paa matr. nr. 60

og vaskehuset paa matr. nr.

38 gaar tilgrunde eller fjernes, maa genopførelse

(genanbringel-

se) ikke find e sted,
Til skæmmende indretninger
drivhuse,

henregnes

specielt sprøjtehuse,

garager, hønsehuse, skure, boder, transformatorstatio_

ner og ledningsmaster.
Denne kendelse vil være at tinglys som servitutstiftende

paa

matr. nr. 2 e, 35 c, 53, 59 a, 59 b, 61 b, 60 og 38, alle af
Skibby by og sogn.
Paataleret har fredningsnævnet
menighedsraadet

for Frederiksborg

for Skibby kommune, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch.

Carl Poulsen
Hellmuth Thøgersen.
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amt og

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Ug~r indankes for Overfredningsnævnet,
Torvegade 21, København K.
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FS. 24/05. Fældning af fredet eg på ejendommen
Skibby, Hovedgaden
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matr. nr. 35 c Skibby by,

47 i Skibby Kommune. Deres j.nr. 8-70-51-8-229-1-05.

Fredningsnævnet har fra Frederiksborg Amt modtaget en ansøgning fra Lasse Bierre
Hansen om tilladelse til fældning af egetræet på ovennævnte ejendom.

I ansøgningen er henvist til at træet er for farligt at have stående. Træet har i august
2003 tabt en stor gren i vindstille, og under stormen den 8. januar 2005 har det tabt 3
grene. Ansøgeren har af en lærer på Skovskolen fået oplyst, at træet højst sandsynligt
igen vil tabe en gren pga. det arbejde, der er foretaget i stor dybde omkring træet.

Ejendommen er omfattet af fredningsnævnet s kendelse af 13. marts 1950 om fredning
af omgivelserne til Skibby Kirke. Det er fredningens formål at friholde arealer
omkring kirken, således at kirkens omgivelser kommer til at fremtræde så smukt og
værdigt som muligt.
Fredningsbestemmelserne

anfører bl.a. for matr.nr. 35 c, at "Egetræet på fortovet

udfor det på grunden værende hus fredes, således at det ikke uden fredningsnævnets
samtykke må beskæres eller fældes, hvorhos foranstaltninger

der kan hæmme træets

fortsatte normale vækst ikke må foretages. "

Amtet har i anledning af sagen udtalt til fredningsnævnet:
"
Amtets skovtekniker, Troels Karlog, har den 1. marts 2005 undersøgt træets sundhedstilstand. Troels Karlog udtaler, at træet ikke fejler noget. Det er friskt og
sundt og vil kunne stå i flere hundrede år endnu. Selvfølgelig vil der være situati-
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Det er en betingelse for Naturklagenævnets

behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet.

Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.
Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget.

Vejledning

om gebyrordningen

kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk
Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Niels Olesen

•

Thorkild Bendsen
nævnets formand

Jens Larsen

Kopi af denne afgørelse er sendt til:
Lasse Bierre Hansen, Hovedgaden 47,4050 Skibby
Skibby Kommune, Teknisk Forvaltning
Skov- og Naturstyrelsen
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Friluftsrådets amts form and, Poul Erik Pedersen
Dansk Ornitologisk Forenings lokalafd. for Københavnsområdet, att. Fredningsudvalget
Nævnsmedlem Niels Olesen
Nævnsmedlem Jens Larsen
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