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I et cirkulære af 26' januar 1949 har Kirkeministeriet
• i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt, at det maa an-
ses som paakrævet, at der gennem frivillige fredninger træffes
foranstaltninger til, at vore kirker (specielt de gamle landsby-
kirker) og kirkegaarde sikres mod skæmmende og nærgaaende be-
byggeIse.

I denne anledning har nævnet optaget til behandling spørgs-
maalet om fredning af Skuldelev kirkes omgivelser.

Denne kirke er e;-roman~~aa~~Skirke, smukt og ret
frit beliggende.

Mod syd er der et stykke gadejord (med græs og træer) samt
uddeler Svend Rolands hus og have (matr.nr. 3 b af Skuldelev).
Denne har indvilget i, at der mellem hans hus og kirkegaards-
muren og i hans have vest for huset ikke anbringes skæmmende
indretninger.

Endvidere findes der mod syd nogle arealer, tilhørende
smedemester Fr. Petersen, der ikke har givet møde under sagen.

Disse arealer anvendes delvis som oplagsplads for gammelt
jern, hvad der - set fra kirkegaarden - er mindre tiltalende.
Det vilde derfor være ønskeligt, om ejeren vilde bestræbe sig
for saa vidt gørligt at undgaa at tingene stables ovenpaa
hinanden.

Endelig findes mod syd (ved indgangen til kirken) et lig-
hus, der paa grund af sin beliggenhed og sit udseende virker
uheldigt. Det vilde derfor være meget ønskeligt, om lighuset
kunde blive rykket noget tilbage.
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Mod øst findes en lund, mod nord dyrket mark og mod vest
samt delvis mod syd præstegaardshaven. Disse arealer, der alle
henhører under præsteembedet (matronro 1 a af Skuldelev), skøn-
nes at burde fredes mod skæmmende indretninger i en afstand af
indtil 50 m fra kirkegaardsgrænseno

Med hensyn til de arealer iøvrigt, der støder op til
kirkegaarden og til præstegaardshaven, skønnes disse ikke at
have nogen interesse af kirkefredningsmæssig art,

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

Paa ma tr o nY.'o 3 b af Skulde lev maa der ikke mellem bygnin.-
gen og kirkegaardsmluen og i haven 'leet for bygningen anbringes
skæmrnende il1dretnini~8:Ca

Det samm8 gælder m}h.t~ matTonr, 1 a af Skuldelev i en af-
stand af ind til 50 ro f:r.akirli:8gaarden~
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Ved skæmmende indI'etninger fo::staas hønsehuse, skure, boder,
drivhuse, garager f ledningsm~ster, træ~sformatorstationer og
ligno

Denne kendelse vil være at tinglYE;,':;som servitutstiftende
• paa de nævnte 2 matT, numre"

P~ataleret har frodningsnævnet fo:!.'Frederiksborg amt og
tf menighedsraadet for Skuldelev kirl<::e:llver for sig eller i

forening~

Ja L. Buch CarJ. Poulsen

Thorvald Poulsen~

Ændringer i eller omstødelse af denne
ken delse kml kun kræ-{es, hvis den inden
4 uge .." indankes for Overfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10: København K.
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• Ang. bebyggelse ved Skuldelev Kirke, Skibby Kommune.

• Ved brev af 15. november 19S5 har Skuldelev Menighedsråd
vi Bent H. Pedersen, Møllevænget 12, Skuldelev, med henvisning
til en projekteret bebyggelse for graverfaciliteter, redskabs-
rum m. m. ved Skuldelev Kirke anmodet Naturfredningsnævnet om
forhåndsudtalelse vedrørende byggeriets fredningsmæssige forhold.

Skuldelev Kirkes omgivelser er omfattet af fredningskendelse
af 29. maj 1950.

Fredningsbestemmelserne indeholder forbud mod opførelse af
skæmmende indretninger i form af hønsehuse, skure, boder, driv-
huse, garager, ledningsmaster, transformerstationer og lignende.

Fredningen omfatter mod syd matr. nr. 3 ~, hvorefter mellem
bebyggelsen og kirkegårdsmuren og i haven vest for bebyggelsen
ikke må anbringes skæmmende indretninger.

Fredningen omfatter tillige matr. nr. l ~, hørende under
præsteembedet, i en afstand af indtil 50 ID fra kirkegårdsgræn-
sen mod nord, øst, vest og delvis mod syd.

I kendelsen omtales, at der mod syd er et stykke gadejord
med græs og træer.

Ifølge fremsendt situationsplan er den projekterede bebyg-
gelse indtegnet som en tilbygning til et gammelt kapel, om hvilket
i fredningskendelsen siges, at det på grund af sin beliggenhed og
sit udseende virker uheldigt.

Skibby Kommune, Teknisk Forvaltning, har ikke haft bemærknin-
ger til bygoingens placering, indretning og udseende, men har
krævet det gadeareal, hvorpå bygningen skal opføres, udstykket
som tidligere angivet.

Fredningsstyrelsen har ikke haft indvendinger mod en endelig
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gennemførelse af projektet, men har gjort opmærksom på, at
projektets endelige gennemførelse forudsætter en forelæggelse
for Naturfredningsnævnet, jfr. naturfredningslovens § 34.

Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådets plan-
lægningsafdeling, der finder, at det omhandlede areal, hvorpå
bebyggelsen er projekteret, ikke er omfattet af fredningsken-
delsens bestemmelser.

Således foranlediget meddeler nævnet herved i medfør af
fredningskendelse af 29. maj 1950 for sit vedkommende, at frem-
sendt situationsplan viser den projekterede bebyggelses placering
udenfor det fredede område.

Projektet ses heller ikke omfattet af naturfredningslovens
§ 47 b.• Herefter har nævnet ingen kompetence i sagens anledning og
har sluttet sagen ved nævnet.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfrednings-
nævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, ved-
kommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt aner-
kendte foreninger og institutioner, der virker for gennemførelse
af naturfredningslovens formål.
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~1~~Lis Lauritsen

Formand
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