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af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt,

I et cirkulæro af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsminist8riet - udtalt ønske·om) at kir-
kernes og kirkeganrdencs omgivelser kommer til at fremtræde saa
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende be-
byggelser eaasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager,
hønsehuse o. lign. ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden)
at skønhedsværdier g~ar tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-
sten, sognepræsten og menighedsraadet - behandlet spørgsmaalet
forsaavidt Veksø k{rke angaar •
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Denne kirke (en lille romansk kampestensbygning), omgives
af følgende arealer:
1) mod syd matr. nr. 4, tilhørende gaardejer Hans Larsen.
2) mod øst matr. nr. 3 a, tilhørende rentier Jolls. Svendsen, paa

hvis areal der i strid med reglen 1 Danske Lov 2-22-72 er op-
ført et dueslag.

3) mod vest matr. nr. la, tilhørende gaardejer K. Mølgaard, hvis
avlsbygninger er beliggende i kirkegaardens umiddelbare nærhed,

Med disse lodsejere er der truffet de nedenfor nævnte af-
taler/>
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Nord for kirken findes offentlig vej:

H e r e f t e r bestemmes:

syd for kirkegaarden angaar - ikke anbringes skæmmende indretnin-
ger i en afstand af 10 m fra kirkegaarden, hvorhos der paa den
~vrigo del af det nævnte areal kun maa anbringes nybygninger ef-
ter forhandling med provstiudvalget.

Skulde de paa arealet nu værende skure ved brand eller paa
anden maade bortkomme, maa de ikke genopføres.

Fas matr. nr. 4 af Veksø maa der - forsaavidt hele arealet
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Paa matr. nr. '3 a maa der ikke opføres skæmmende indretninger
i en afstand af 5 m fra kirkegaarden (hvorved der ikke sigtes til
det bestaaende brændselsskur).

Det paa arealet af en lejer ulovligt anbragte dueslag ~kal
fjernes ved lejerskifte og senest inden 3 aar •

. Paa matr. nr. 1 a maa der mellem kirkegaarden og avlsbygnin-
gen samt dennes forlængelse i lige linie ikke anbringes nogen sk~m-
mende indretning. Det samme gælder forsaavidt angaar den del af
haven, der ligger syd for avlsbYØlingen.

Ved skæmmende indretninger forstaas garager, drivhuse, boder,
hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer,
ledningsmaster O. lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
matr. nr, 4, 3 a o~ 1 a af Veksø by, Stenløse-Veksø sogn.

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

---- ....... ~,~ ....,.,...~. ... ~.

J. L. Buch. Carl Poulsen
Sine Poulsen.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kerxlelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indanke s for Overfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K •
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Den 2. september 2012 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: 

 

FS 055/2012 – Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Veksø Kirkegård på ejendommen matr. 

nr. 3a Veksø By, Veksø, beliggende Kirkestræde 8, 3670 Veksø, Egedal Kommune.  

 

Ansøgningen: 

 

Egedal Kommune har ved skrivelse af 22. juni 2012 (sagsnr. 12/8448) fremsendt en ansøgning fra 

Veksø Menighedsråd om udvidelse af den eksisterende kirkegård ved Veksø Kirke. Af kommunens 

skrivelse fremgår: 

 

”….. 

 

Projektet indebærer, at et eksisterende stendige omkring den nuværende kirkegård skal gennembry-

des, således at der skabes adgang fra den gamle kirkegård til den nye. Samtidigt har en undersøgelse 

vist, at det nuværende stendige er så brøstfældigt, at det bør nedtages og opsættes på ny. Da der ikke 

er nok anvendelige sten til at opsætte diget som et helt stendige, ønsker menighedsrådet - efter an-

befaling fra landskabsarkitekt Charlotte Skibsted - at retablere stendiget således at det fremstår som 

stendige ind mod den gamle kirkegård men som jordvold ud mod den nye kirkegård.  

 

Udvidelsen forudsætter dispensation fra gældende lokalplan, idet området, hvor udvidelsen skal 

finde sted, er udlagt til boligformål. Udvidelsen forudsætter desuden dispensation fra Provst Ex-

nerfredningen omkring Veksø Kirke samt tilladelse fra Stiftsøvrigheden… 

 

Egedal Kommune ser positivt på projektet, og har derfor sendt ansøgningen i nabohøring med hen-

blik på dispensation fra lokalplanen, ligesom ansøgningen hermed videresendes med kommunens 

anbefaling til Fredningsnævnet med henblik på dispensation fra Provst- Exner-fredningen.” 

 

Kommunens skrivelse af 22. juni 2012 er bilagt fotos af de nuværende forhold samt tegningsmateri-

ale for den påtænkte kirkegårdsudvidelse.  

 

Fredningsbestemmelser: 
 

Ovennævnte ejendom er omfattet af fredningskendelse af 6. oktober 2012 om fredning af omgivel-

serne ved Veksø Kirke og kirkegården (Provst Exner-fredning). For matr. nr. 3a, Veksø er det angi-

vet, at der ikke må opføres skæmmende indretninger i en afstand af 5 meter fra kirkegården (hvor-

ved der ikke sigtes til det bestående brændselsskur). Det på arealet af en lejer ulovligt anbragt due-

slag skal fjernes ved lejerskifte og senest inden 3 år.  

 

Høringssvar: 
 

Naturstyrelsen, Roskilde Natur, har i skrivelse af 27. juli 2012 oplyst, at det ansøgte ikke giver sty-

relsen anledning til bemærkninger.  
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Fredningsnævnets afgørelse: 
 

Efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, kan fredningsnævnet dispensere fra bestemmelserne i en 

foreslået eller fastsat fredning, når det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Videregående 

afvigelser fra en fredning end nævnt i stk. 1, og helt eller delvis ophævelse af en fredning kan, jf. 

 lovens § 50, stk. 5, kun foretages efter reglerne om gennemførelse af fredninger.  

 

Fredningsnævnet finder at kunne lægge til grund, at ansøgningen om dispensation fra fredningsbe-

stemmelserne og om godkendelse ikke vil stride mod fredningens formål og vil være af underordnet 

betydning i forhold til dette. Fredningsnævnet finder endvidere, at det ansøgte ikke er hindret af de 

hensyn, som fremgår af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 2-4. Fredningsnævnet meddeler herefter i 

medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, dispensation til det ansøgte.     

       

Afgørelsen er truffet af fredningsnævnets formand i medfør af § 10, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 

1173 af 11. november 2006 om forretningsorden for fredningsnævn. 

 

Tilladelsen må ikke udnyttes før udløbet af klagefristen på 4 uger, jf. naturbeskyttelseslovens § 87, 

stk. 3, jf. stk.1.  

 

Tilladelsen bortfalder efter naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 

år fra tilladelsens meddelelse eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. 

 

Tilladelsen omfatter ikke de tilladelser, som skal meddeles af andre myndigheder. 

 

  

 

Toftager 

Nævnets formand 

 

 

 

 
 

 

Vejledning om klage  
Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af adressaten 

for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger og lignen-

de, som har væsentlig interesse i afgørelsen samt landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er 

beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Klage skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og 

sendes til Fredningsnævnet. 
  
Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. 

til Natur- og Miljøklagenævnet. Når Natur- og Miljøklagenævnet har modtaget klagen fra Fredningsnævnet, vil Natur- 

og Miljøklagenævnet tilsende klageren en opkrævning. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen 

af klagen, før gebyr er modtaget. Betales gebyret ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behand-

ling. Vejledning om gebyrbetaling kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret 

tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i sin klage. 
  

 

 

http://www.nmkn.dk/
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Denne afgørelse er sendt pr. e-mail til: 

Veksø Menighedsråd v/formand Anders W. Niemann, kaw.niemann@pc.dk 

Egedal Kommune 

Danmarks Naturfredningsforening 

Danmarks Naturfredningsforening i Egedal 

Naturstyrelsen 

Naturstyrelsen Roskilde 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet v/Gunnar Brüsch  

DOF 

DOF København 
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