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K E N D E L S E I'I;,"-"F'- (./ .

afsagt den 18, oktober 1950
af naturfrednine;snævnut for J!'rt~derik;Jborgamt.

I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kir-
kernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa

4t smukt og værdigt som muligt, specielt saaledos at skremmende bebyg-
gelser saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager, hønse-
huse, skure o.lign. ikke &lbringes saa nær ved kirken (kirkegaar-
don), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige interesser

• krænke s,

sten og sognepræsten - be:handl(~tspørp.;smaalt'tforsaavidt Si!?er~,lev-- .', , .-- - ---
kirke angaar.

Denne kirke er en D10get smuk romansk kampestonsbygning, der
dog i nogen grad skæmmos af en i nyere tid anbragt tagrytter, og
af at den smukke træbe-plantede indgang til kirken anvendes (til-
med formentlig af klokkeren) soo losseplads og til anbringelse af

I

It
vogne m,m., jfr. herom nedenfor.

Kirken omgives - bortset fra sognevejen - af arealer til-
hørende sogneraadsforrnand, gaardejer P.H~Pedersen (matr~ nr. 7, a),
dor velvilligst har indvilget i at skærme kirken som nedenfor

Umiddelbart vest for kil.'konfindes et sprøjtehus, som paa

anført ..
Den foran nævnte indg~mg til kirken (mod øst) er gadejord /'

Iog skal derfor henJigge urørt, bvorfor nævnet herved paalægger
roenighedsraadet at druge omsorg for, at dette iagttages.

grund af sin bel"iggl·mhedog sit udnef·mde 'vil'ker stærkt skæmmende
;.

paa udsigten til kirken netop paa det sted, h~orfra kirken bedot
sos. Nævnet maa derfor, Raafremt dette sprøjtehus ikke kan f~jer-

ne8, anse det som ønskeligt, om det gennem en pas~~endo beplantning
kundo blive skjult •

.'



T h i bestemmes

Skæmmende indr8trlinger maa pall matr. nr. 7 a ikke anbringes
sualedes: Mod øst i en afstand af 20 m fra kirkegaardsmuren,
mod syd i sarooenfstand fra kirkegaardens syd-østlige hjørne
20 m mod øst hGrfrn til sogneve jen samt paa arealet mell em den-
ne linie, kirkegnardølls vestlige side og sognevejen.

Det træbeplantede areal øst for kirkegaaarden (ved hoved-
indgangen til kir.ken) skal i enhver henseonde henligge urørt
og maa saalHdes ikke anvendes som 10ssEJp1ads eller til anbrin-
galse af vogne EJ Iler. Rndro indretninger; være sig af klokkf)ren
eller nogen andnn.

Ved skæmmende indretninger forstaas - forsaavidt matr. nr,
7 a angaar - garager, drivhuse, boder, hønAebuse, skure, reti-
rader, sprøjtebuse, transformatorstationer, ledningsmaster
00 lign"

" \Herfra undtages dog det forannævnte spr~jtehus, hvis dette
søges skjult nom forcm anført.

Dennr3 kGndplse vil være at tinglyse fJo"mservitutstiftr'lnde
Grkse-SiverSleVV8Gter

I
I
)

Fre~eriksborg amt og
I

pan matr. nr. 7 a af Sigerslevvester by,

sogn.
Paataleret har fredningsnævnet for

rnenighl:Jdsraad8t:for Sig8rslev kirke, hVE3r -rprsig eller i for-
ening.

J. L. Eucb. Carl P'oulsrn.
C. Stenbæk.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kU:l !c"'2VCS, hvi3 den inden
4 Uger indankes for OverfrcJni::lgs::æv-
net, Slotholmsgade 10, København K.
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KENDELSE
(Tillægskendelse)

afsagt don 21' oktober 1952
af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

Ved nævnets kendelse af 18' oktober 1950 blev der til
bes.kærmelse af Sigerslev kirke truff'etvisse bestemmelser.

Efter disse gik nævnet ud fra, at det vest f'orkirken lig-
gende sprøjtehus vilde blive f'jernet, idet det ligger paa det
sted, hvorfra den meget smukke kirke bedst ses.

Noget paabud i saa henseende blev dog ikke udstedt, idet
nævnets formand ansaa det som en selvfølge, at politimesteren
vilde reagere, naar hans opmærksomhed blev henledt paa forhol-
det, idet brandpolitiloven paabyder, at kommunerne skal have
et forsvarligt brandvæsen, og idet en sprøjte, hvortil der skal
skaffes heste, vel nok fox mange aar siden kunde anses som for-
svarlig, men i vore dage maa anses som forhistorisk. forældet
og altsaa uforsvarlig.

Poli timesteren har imidlertid udtalt, at de gamle sprøjte-
huse bør bevares, da de i katastrofetilfælde kan gøre en fore-
løbig nytte.

e, \

Om politimesteren herved har tænkt paa de uforsvarlige
(hestedrevne) eller de forsvarlige (motordrevne) sprøjter, er
ikke oplyst, ligesom den omstændighed, at det sandsynligvis i
Sigerslev vil være vanskeligt at finde vand i tilstrækkeligt om-
fang, ikke er nævnt.

Nævnet har derfor anset det som paakrævet at optage sagen
til ny behandling.



Ved denne nye forhandling har nævnet med sogneraadet op-
naaet den ne'.denforanførte overenskoms t.

Soenepræsten har m. h. t. kirkerytteren foreslaaet, at den
faar en mørkegrøn eller sort farve, hvad der vilde være en bety-
delig forbedring.

Herefter b e s t e m m e s :

Det vest for Sigerslev kirke beliggende sprøjtehus bør
- saafremt det skal opretholdes og ikke kan flyttes - farves med
en mørk farve og omgivGs med en passende, hurtigt voksende be-
plantning,

J. L. Buch.
Carl Poulsen. C. Stenbæk.

Ændringer i eller omstødelse af denne
kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 uger indanke s for overfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K •
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