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afsagt den 10. ~eptbr. 1950
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirker-
nes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt
og værdigt som muligt, specielt saale<lo~lat sk'1Jmmendebebyggelser
saasom sprøjtchusG, transformatorstat.Loner, garager, hønsehuse,
skure o. lign. ikke ~lbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden),
at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser krænkeH.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med sogne-
præsten (provsten) - beJlandlet opørgsmaalet forsaavidt Søborg
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kirke angaar.
Denne kirke, der er opført ca. 1200 og oprindelig var en

købstadskirke, hvad dens anseelige ydre og meget anseeli~e indre
p.ndnu vidner om, omgives i det vfCsentligste af præstegaardsjord.

Mod øst findes dog et privat areal, tilhørende fhv. gaard-
ejer Fr. Christiansen (matr. nr. 46 og 41 af Søborg). Paa dette
areal findes saavel hus og udhus som en del skæmmende skure i
kirke gaard en s nærhed.

Nævnet beklager, at ejeren hverken har villet lndgaa paa at
fjerne nogle af disse eller 'forplie;tesig til - i tilfælde af dereo
undergang - ikke at e;enopføre dem; men man paaskønner, at han til
gengæld har forplietet sig til iøvrigt ikke mellem kirkegaarden

,
og grænsehegnet mod øst at opføre skæmmende indretninger, ligesom
han har erklærat sig villig til at skjule de mest synlige (d.v.s.
de paa ejendommen væronde nordligste) sku.re med en passende be-
plantning.

Ved kirkens indgang (mod syd) findes Gt paa kirkens grund
liggende hus, hvis beboer iflg. kontrakt med kirken kan opsiges.

Da dette hus ved et lidet tiltalende skur staar i direkte
forbindelse med kirkegaardsmuren, vil Da3Vnet anse det som ønskeligt,
om opsigelsesr0tten blev udnyttet og huset erhvervet til nedrivning,
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subsidiært _ i overensstemmelse med den oprindelige tanke -
til klokkerbolie.

Skulde menighedsraadet ikke Være villig hertil, anser nævnet
det som nødvendigt herved at paabyde, at skuret, hvis beliggenhed
er i strid med reglen om kirkens fortovsret i Dansk Lov 2-22-72,
skal.ombygges saaledes, at der bliver fri passage langs kirke-
gaardsmuren.

løvrigt bestemmes - med tiltrædelse af sognepræsten (prov-
sten) - at der ~aa ~ræ8tegaardsjorden ikke maa anbringes skæmmende
indretninger mod vest i en afstand af 40 m fra kirkegaarden og
mod nord m2l1em kirk~Laarden og vandløbet.

T h i bestemmes:
Paa matr. nr, 46 oe 47 af Søborg maa der ikke 'opføres nye,

skæmmende indretninger mellem kirkegaard8n og grænsehegnet mod øst.
~De nuværende paa ejendommen i nordlig retning liggende skure

skal til enhver tid i videst muligt omfang holdes skjult (set
fra kikegaarden) ved hensigtsmæssig beplantning,

Det ved kirkens 'indgang (paa sydsiden) værende skur skal om-
bygges saaledes, at der bliver fri passage langs kirkegaardsmuren.

Skæmmende indretninger maa ikke opføres paa præstegaardsjor-
den mod vest i en ~fstand af 40 m fra kirkegaarden og mod nord
paa arealet mellem. kirkogaarden og vandløbet,

Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at
Kirkeministeriet træffer afgørelse om ~ventuel nyplacering af
præstegaardens bygninger paa præstega~rdsjorden, saalænge area-
let administreres af de kirkelige myndigheder,

Ved ska~mende indrotninger forstaas garager, drivhuse, boder,
hønsehuse, skurø, sprøjtestationer, transformatorstationer, l<:ld-
ningamaster o. lign.

Denne kend e lS<:lvil vmre at tinelyse som servitutstiftende
paa mat~, nr. 46 og 47 Gamt 1 a af Søborg by, Søborg-Gilleleje
sogn.

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og
mpnighedsraadet for Søborg kike,' hver for sig eller i forening.

J. L Buch, Bernharcl Levinsen. Carl Poulsen.
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