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KENDELSE
afsagt den 26' september 1950
af Naturfredningsnævnet

for Frederiksborg

amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
_ i forstaaelse med Statsministeriet

- udtalt, at det maa anses

som paakrævet, at der ad fredningsmæssig vej træffes foranstalt,-

"I

"

ninger til, at vore kirker (specielt de gamle landsbykirker)
kirkegaarde værnes mod sk mmende og nærgaaende bebyggelse,

~,

elt sprøjtehuse, transformatorstationer,

og

speci-

garager, hønsehuse, skure

)

og lign.
I denne anledning har nævnet - efter forhandling med provsten,
sognepræsten og menighedsraadet

- taget spørgsmaalet op til behand-

ling forsaavidt angaar Stenløse kirke.
Denne kirke, der er an anseelig romansk kampestensbygning
(særlig bekendt for sin prægtige altertavle), omgives mod vest af
bivej nr. 3, mod nord af bivej nr, 1 og mod øst af bivej nr. 4.
Mod syd ligger præstegaarden

m.m.

Efter forhandling med de lodsejere, hvis arealer støder ud til
de nævnte veje, er følgende resultater opnaaetc
Gaardejer C. Lundsgaard Sørensen, hvis gaard ligger umiddelbart vest for kirkegaarden

(matr. nr. 11 a, 15 c og 35 a af Sten-

løse) er indgaaet paa mellem gaarden og kirkegaarden, d.v.s. i et
lille anlæg og en have, ikke at anbringe skæmmende indretninger.
Sadelmager Johs. Th. Linderstrøm, hvis ejendom (matr.nr. 67,
Stenløse) ligger vest og delvis nord for kirkegaarden,

er indgaaet

paa ikke at anbringe skæmmende indretninger foran sit hus, d.v.s.
mellem dette og de to veje.
øst for kirkegaarden findes en par~eringsplads,
særskilt matrikuleret

der ikke er

(der har oprindelig været skole).

Sogne-

raadsformanden har udtalt, at der ikke med hensyn til denne vil

e,

blive foretaget noget, der kan virke skæmmende for kirken.
Med Hensyn til præstogaardsarealet

anser nævnet det som paa-

krævet, at der i det nedenfor nævnte omfang ikke maa anbringes
skæmmende indretninger, hvilken bestemmelse dog ikke skal være
til hinder for, at Kirkeministeriet
nyplaeering af præstegaardens

træffer afgørelse om eventuel

bygninger paa præstegaardBjorden,

saalænge arealet administreres af de kirkelige myndigheder.
H e r e f t e r

b

e s t e m m e s :

Paa arealet mellem den vest for Stenløse kikegaard liggende
gaard (matr. nr. 11 a, 15 c og 35 af Stenløse) og kirkegaarden,
d.v.s. det areal, hvor der nu er et lille anlæg og have, maa der
ikke anbringes skremmende indretninger.
Det samme g~lder med hensyn til det areal, der ligger mellem
bivejene nr. 3 og nr. log

det paa matr. nr. 67 af Stenløse lig-

gende hus.
Ligeledes gæld€r dette forsaavidt angaar parkeringspladsen
øst for kirkegaarden.
Med hensyn til præstegaardsarealet
1 a Stenløse) maa skæmmonde indrotninger
kirkegaardsmuren
/ I,

\

syd for kirken (matr. nr.
ikke anbringes mellem

og avlsbygningen i hele arealets bredde, d.v.s.

fra bivej 4 til det vestlige skel af præstegaardshaven.
Ved skæmmende indretninger forstaas garager, drivhuse, boder,
hønsehuse, skure, sprøjtestationer,

transformatorstationer,

led-

ningsmaster o. lign.
Denne kondelse vil være at tinglyse som servitutstiftende

paa

de i konklusionen anførte matr. numre af Stenløse by og sogn.
Paataleret har fredningsnævnet

for Frederiksborg

amt og menig-

hedsraadet for Stenløse kirke, hver for sig 'eller i forening.
rT.

L. Bueh.
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• Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indanke e for Overfredningenævnet,
Slotsbolmsgade 10, KØbentsvn K.

