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Kendelse
afsagt den 6. maj 1950.

af fredningsnævnet for Frederiksborg amt.

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

I denne anledning har nævnet taget spørgsmaalet op til be-
~

handling forsaavidt angaar Kregme kirke i Kregme-Vinderød sogn •
...............................

Kirken (en romansk kampestensbygning) er smuk og anse e-
lig samt højt beliggende. Den skæmmes dog i ikke ringe, grad
derved, at der paa vestsiden i kirkens umiddelbare nærhed er op-
ført to højt liggende og derfor i landskabet meget synlige byg-
ninger (et nødtørftshus og et vandtaarn).

De arealer, der støder op til kirken, er følgende matr.
numre af Kregme:
7 a, der ejes af grd., sognefoged Jørgen Rasmussen.
7 r, der ejes af Københavns Telefon A/S.
1 a, der ejes af grd. J.C.S.Jensen og
7 m, der ejes af Kregme-Vinderød kommune, og hvorpaa skolen

ligger.

De to førstnævnte ejero har indvilget i ikke paa deres
grunde at opføre nogen skæmmende indretning, hvorimod grd. Jen-
sen, hvis arealer ligger syd og vest for kirken, ikke uden er-
statning vil paatage sig nogen retsgyldig forpligtelse.

Nævnet beklager i og for sig dette, men erkender paa den
anden side; at der ikke fra syd er nogen udsigt til kirken, og
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at det er muligt - som hævdet af grd. Jensen - at der heller
ikke vil blive nogen udsigt fra vestsiden, idet han har solgt
grunde ved vejen til Lille-Kregme, hvorfor det kan antages, at
den forestaaende bebyggelse og beplantning vil borttage eller
ialtfald i høj grad forringe udsigten til kirken. Hertil kom-
mer som foran anført, at udsigten i forvejen har mistet en del
af sin værdi ved opførelsen af nødtørftshuset og vandtaarnet.

For skolens vedkommende har sogneraadet udtalt, at der
ikke vil blive opført bygninger af nogen art; men nævnet anser
det dog for rigtigst at medtage en bræmme paa 20 m under fred-
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ningen,
Iøvrigt kan nævnet tiltræde de af ejerne af matr.nr. 7 a

og 7 r fremsatte tilbud.

T h i b e s t e m m e s :

Pea matr~ nr. 7 a og matr, nr. 7 r af Kregme by, Kregme-
Vinderød sogn. maa der ikke opføres garager, drivhuse, boder,
hønsehuse eller skure, ej heller anbringes nogen indretning,
der kan virke skæmmende, herunder transformatorstationer.I
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Det samme gælder m.h.t. matr. nr. 7 m af Kregme f.s.v.
angaar en bræmne paa 20 ID fra kirkegaarden.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa de nævnte 2 matr. nuore.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og
menighedsraadet for Kregme kirke, hver for sig eller i forening.

J. L. Buch. Carl Poulsen
Knud Knudsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves; hviS dem inden
4 Uger indankes for Overfredn:ingsnæv-
net, Sl~tsbolmsgade 10, Københa~ K~
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Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige fredningskredse Dommerkontoret
Polehavevej 1, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 86 15 50

,
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KOPI til underretning ihenholo
til naturirednin~slovens i 58.
Afgørelsen kan lJåklages som
anført iskrivelsen. Hmho/"" den

REG. NR. IS/l(
9. juli. 19 82.

PS. 73/1982

Modtaget J frednlngsstyreJsen

1 2 JULI 1982
Vedr. matr. nr. 1e1 Kregme by, Kregme.

Ved skrivelse af 13. 'april 1982 (modtaget af nævnet fra~~
Frederiksværk kommune den 8. juni 1982) og skrivelse af 25.
juni 1982 har De ansøgt om nævnets tilladelse til udvidelse
af Kregme kirkegård.

I den anledning meddeler nævnet, at man finder, at det
ansøgte indebærer en sådan videregående afvigelse fra fred-
ningsbestemmelsen over ejendommen, at dette vil kræve en op-
hævelse af den pågældende fredningsbestemmelse, jfr. natur-
fredningslovens § 34 a.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørel-
se, Frederiksborg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbesty-
relsen, Fredningsstyrelsen samt anerkendte foreninger og in-
stitutioner, der virker for gennemførelse af naturfrednings-
lovens formål.

~~:;~~~~===--------------~: S -
Fl. Sehønnemann -

Hr. arkitekt m.a.a. Knud Dahl Kristensen
Ellesøpark 45

2950 Vedbæk.



Naturfredningsnævnet
for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds~- -Dommerkontoret .
Folehavevej 1, 2970 Hørsholm

Telefon (02) 86 15 50

KOPI tlllll1derreWmg Ihenhold
til natul1fednmgs~oVei1S§ 58. REG. NR. 131'1
A~gøre!senKan l1åkiages som
anført i '5krAveisen. Hørsholm, den 10. marts 19 83.

FS. 17/1983

Vedr. matr. nr. 7 m Kregme by, Kregme.

Ved skrivelse af 8. februar 1983 har landinspektør Jens
4t K. Lauridsen for ejeren af ovennævnte ejendom ansøgt om nævnets

tilladelse til udstykning af ejendommen.
I den anledning meddeler n~vnet herved i medfør af natur-

fredningslovens § 34 (kendelse af 6.~.1950) og § 47, stk. l,
nr. 2, tilladelse til det ansøgte i overensstemmelse med det
fremsendte projekt under forudsætning af, at der ikke sker æn-
dringer i kirkegårdens nuværende afgrænsning mod ejendommen.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til
naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden

\

'5 år fra tilladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfrednings-

nævnet af den, der har Ile~æret fredningsnævnets afgørelse, Frede-
riksborg amtsråd, Hovedstadnr~det, kommunalbestyrelsen, Frednings-
styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der vir-
ker for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddel-
te tilladelse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb,
jfr. naturfredningslovens

§(khasJ
P. H. Raaschou
nævnets formand

Hr. landinspektør
J. K. Lauridsen
Syrevej 7

3300 Frederiksværk.
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