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FREDNINGSNÆVNET>



KENDELSE Ktu.nac. Ol~c-I ..ooo

afsagt den 26' oktb. 1950
naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
- i forstaaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at
kirkernes og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde
saa smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende
bebyggelser, saasom sprøjtehuse, transformatorstationer, garager,
hønsehuse, skure o. lign. ikke anbringes saa nær ved kirken
(kirkegaarden), at skønhedsværdier gaar tabt eller kirkelige

la interesser krænkes.
I denne anledning har nævnet - efter forhandling med prov-

sten, sognepræsten og menighedsraadet - taget spørgsmaalet op
til behandling forsaavidt Slagslunde kirke angaar.

Denne kirke (der oprindelig var en romansk kampestensbyg-
ning), omgives mod vest af offentlig vej, iøvrigt af præste-

~ gaardsjord (matr. nr, 1) og gaardejer Jul. Henriksens jord
.(matr. nr. 11 a).

Sidstnævnte er indgaaet paa den nedenfor nævnte forpligtelse.
Med hensyn til præstegaardsjorden træffes - efter forhandling med
kirkens repræsentanter - de nedenfor nævnte bestemmelser, der
dog ikke skal være til hinder for, at der af Kirkeministeriet
træffes afgørelse om eventuel ny placering af præstegaardsbyg-
ningerne, saalænge arealerne administreres af de kirkelige myn-
digheder.

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

Paa matr. nr. 11 a af Slagslunde msa der intet skæmmende op-
føres øst for kirkegaarden i en afstand af 75 m og mod nord for-
saavidt angaar arealet mellem kirkegaarden og kommunevejen.

Paa præstegaardsjorden (matr. nro 1 af Slagslunde) maa der



,
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- med det ovennævnte forbehold - intet skærnmende opføres sydvest,
syd og aydøst for kirkegaardeh fra denne ned til præstegaarden
og gadekæret~ d.v.s6 i en dybde af 50-60 m~

Ej heller maa skæmmende indretninger anbringes paa parke-
ringspladsen vest for kirken (hvilken plads enten er præstegaards-
jord eller gadejord)n

Ved skæmmende indretninger forstaas garager, drivhuse,
Itt boder, hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehuse, transformator-

stationer, ledningsmaster o.ligno

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
matr. nr~ 1 og matrq nr" 11 a af Slagslunde by, Slagslunde - Ganløse
sogn,

Paataleret har fredningsnævnet for Frederiksborg amt og
menighedsraadet for Slagslunde kirke, hver for sig eller i for-
ening.

J. L~ Buch~ Carl Poulsen

A. Chre Andersen.
j
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Vedr. ansøgning om tilladelse til opførelse af bygning ved
Slagslunde Kirke.e ----ti Ved skrivelse af lo. december 1982 har Slagslunde Menig-
hedsråd ved formanden Anne Marie Madsen til Naturfredningsnæv-
net fremsendt ansøgning om tilladelse til opførelse af en
72,3 m2 stor bygning på matr. nr. l b og del af matr. nr. 11 a
Slagslunde by.

Ansøgnin~en er fremsendt med anmodning om dispensation
fra den på ejendommene den 13. november 1950 lyste kendelse om
fredning af Slagslunde Kirke og kirkegård med omgivelser. Byg-
ningen er projekteret at indeholde redskabsrum, opholds- og
bruserum for graver og kontor og toiletter for publikum.

Slagslunde Kirke med omgivende kirkegård og et mod øst
særskilt opført kapel er beliggende på matr. nr. l ~' der i
det hele er omgivet af en hvidkalket mur med røde tegl. Ejen-
dommen matr. nr. 11 ~ tilhører gårdejer Kaj Henriksen, som har
erklæret sig villig til at afstå fornødent are~l til den pro-
jekterede bebyggelse.

Kendelsen tinglyst den 13. november 1950 på rnatr. nr. l
(nu l ~ og l ~) og 11 ~ Slagslunde by indeholder bestemmelser
om, at intet skæmmende må opføres sydvest, syd og sydøst for
kirkegården fra denne ned til præstegården og gadekæret, det
vil sige i en dybde af 50-60 m. Ej heller må skæmmende indret-
ninger anbringes på parkeringspladsen vest for kirken. Ved
skæmmende indretninger forstås garager, drivhuse, hønsehuse,
skure, retirader, sprøjtehuse, transformatorstationer og lig-
nende. På matr. nr. 11 a må intet skæmmende opføres øst for
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•kirkegården i en afstand af 75 m og mod nord for så vidt angår
arealet mellem kirkegården og kommunevejen. I kendelsen henvi-
ses til Kirkeministeriets cirkulære af 26. januar 1949, hvor-
efter det er ministeriets ønske, at kirkernes og kirkegårdenes
omgivelser kommer til at fremtræde så smukt og værdigt som mu-
ligt. De fornævnte skæmmende indretninger er anført som speci-
elle for at undgå, at skønhedsværdier går tabt eller kirkelige
interesser krænkes.

Ifølge det senest den 22. august 1983 reviderede projekt
til bebyggelse agtes denne placeret nord for det værende kapel

'41 på arealets østside dels på kirkegården og dels udenfor kirke-
ti gårdsmuren. Det bebyggede areal er 10,97 m x 6,59 m, opført med

den korte side mod det åbne land og med ca. 2/3 udenfor muren.
Bebyggelsen agtes efter forslag fra kongelig bygningsinspektør,
arkitekt P. Koppel opført som en træklædt bygning med rØde vinge-
tegl, efter indstilling fra Danmarks Naturfredningsforening fore-
slås teglsten~ne at være brugte. Bygningshøjden er oplyst at væ-
re 3,50 m fra kirkegårdsmurens fod og 2,75 m over kirkegårdens
terræn.

•
•
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Projektet er i strid med Bevarings-byplanvedtægt for Slags-
Iunde gamle bydel fra november 1976 og kommuneplanen, men byrå-
det har vedtaget at anbefale projektet og at udarbejde tillæg
til kommuneplan og forslag tillokalplan, såfremt projektet god-
kendes af Naturfredningsnævnet, og Hovedstadsrådet meddeler
zonelovstilladelse med hensyn til bebyggelse på matr. nr. 11 a.

Godkendelse til projektet foreligger endvidere fra Helsin-
gør Stiftsøvrighed, Nationalmuseet og kongelig bygningsinspek-
tør, arkitekt P. Koppel. Nationalmuseet har bemærket, at det
var bedst om et byggeri som det foreslåede helt kunne undgås,
men at det er vanskeligt at anvise plads andetsteds langs kir-
kegården. I skrivelsen siges blandt andet:" .•. Man kan vanske-
ligt tænke sig et mere følsomt sted at bygge, men det er først
og fremmest det store udblik fra kirkegården over det prægtige
landskab, som er betagende. Det er vigtigt at bevare træerne på
kirkegården samt ringmuren. Begge dele er med til at give land-
skabet perspektiv, men skal m~n sætte ,sagen på spidsen, er det
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•arealet nærmest kirkegården, som er af mindst interesse; det
store, åbne, uspolerede fjerne land tiltrækker sig hele opmærk-
somheden. Man "glemmer" næsten det helt nære, for eksempel det
eksisterende ligkapel, når man står på kirkegården " I byg-
ningsinspektørens skrivelse siges blandt andet:" På den ene
side er det et ganske naturligt ønske, at få disse lokaler knyt-
tet så tæt til kirkegården som muligt - og på den anden side er
det netop en uhyre vanskelig opgave. Slagslunde Kirke ligger
meget smukt i landskabet omgivet af sin hvidkalkede kirkegårds-
mur. Og udsigten fra kirkegården over de omgivende landbrugsjor-
der er usædvanlig dejlig. Arkitekt Jørn Blinkenberg Willadsens
forslag af 17. august 1982 viser nok den nænsommeste placering
af den ønskede bygning, hvis den skal ligge i direkte forbindel-
se med kirkegården. Jeg tror også, at en lille bygning, som den
eksisterende - måske med et par småændringer - vil gå naturligt
ind i kirkens omgivelser uden at de værdifulde udsigter fra
kirkegården eller kirkens helhedsvirkning i landskabet berøres .
... De små ændringer jeg vil foreslå går ud på:
l. at opføre bygningen som en træbeklædt bygning med rødt tegl-

tag af vingesten. En hvidkalket bygning, som foreslået, vil
gøre sig stærkere gældende i landskabet og et rødstenshus vil
sløre opfattelsen af det lille sluttede kapel.

2. at forenkle husets hovedform, ved at undlade den lille forsæt-
ning af nordgavlen og dermed det lille vindue fra kontoret i
kirkegårdsmuren.

Med disse små ændringer vil jeg kunne anbefale godkendelse
af forslaget, med mindre det eksisterende lille redskabsskur kan
ændres til toiletter og de øvrige ønskede lokaler - redskabsrum,
kontor og mødelokale kan anbringes et helt andet sted i kirkens
umiddelbare nærhed - f. eks. i præstegårdens udlænger - vil jeg
mene, at det viste forslag, vil blive så anonymt, at det ingen
nævneværdig skade forvolder, har fået en acceptabel placering."

Hovedstadsrådet og Fredningsstyrelsen har ikke kunnet god-
kende projektet. I Hovedstddsrådets skrivelse siges blandt andet:
" ... at den ansøgte bebyggelse er i strid med intentionerne i,
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kirkeomgivelsesfredningen omkring Slagslunde Kirke. Det vurde-
res, at en bebyggelse som den ansøgte ikke kan behandles som en
dispensationssag, men er en videregående afvigelse fra fred-
ningsbestemmelserne, som kræver en ophævelse af fredningen, jfr.
naturfredningslovens § 34 a.

Det fremgår endvidere af kommunens skrivelse, at projektet
er i strid med såvel bevaringsbyplanvedtægten for Slagslunde
gamle bydel som med kommuneplanen, hvor det begge steder frem-
går, at arealet skal friholdes for yderligere bebyggelse.

Planlægningsafdelingen skal hermed meddele Stenløse kommune,
at man ikke overfor Hovedstadsrådet vil kunne anbefale, at der
meddeles den fornødne tilladelse i henhold til by- og landzone-
loven, ligesom man heller ikke overfor fredningsnævnet vil kun-
ne anbefale en ophævelse af kirkeomgivelsesfredningen." Fred-
ningsstyrelsen har blandt andet udtalt: " ... Fredningsstyrelsen
finder derfor ligesom nationalmuseet, at det var bedst om ny-
byggeri helt kunne undgås ved kirken, men hvis det er nødven-
digt at opføre nye bygninger, er det særdeles uheldigt at gen-
ne~bryde den eksisterende meget smukke hvidkalkede kirkegårds-
mur, som omgiver kirken ud mod de åbne landbrugsarealer. Opfø-
relsen af servicebygningen på dette sted vil uanset bygningens
ubestridelige arkitektoniske værdi skæmme oplevelsen af kirkens
sa~menhæng med det åbne land, både når man er på kirkegården,
og når man ser op mod kirken fra det omgivende landskab.

Fredningsstyrelsen skal derfor anbefale, at servicebygnin-
gen placeres i tilknytning til kirkens parkeringsareal syd for
kirken ... "

Den 22. marts 1984 holdt Fredningsnævnet møde med repræ-
sentanter fra Slagslunde Menighedsråd, Frederikssund Provstiud-
valg, Slagslunde-Ganløse Pastorat, Kirkeministeriet, Helsingør
Stiftsøvrighed, Stenløse Kommune, Hovedstadsrådet, Fredningssty-
reisen og Danmarks Naturfredningsforening. Repræsentanten fra
Naturfredningsforeningen har tilsluttet sig det af Hovedstads-
rådet og Fredningsstyrelsen udtalte.

På mødet præciserede de kirkelige repræsentanter behovet
for bygningen, og de krav der'ifølge kirkeministeriets cirkulære
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stilles til toiletforhold m. v.
Efter mødet foretoges besigtigelse. Nævnet konstaterede

herunder, at Slagslunde Kirke mod nord grænser til landevej,
mod vest findes eenfamiliebebyggelse og mod syd er anlagt par-
keringsplads, hvorfra terrænet skråner let ned mod præstegår-
den, medens trapper fører op til kirkegården. Den eneste side
af kirkegårdsarealet, hvorfra der er udsigt over landskabet er
mod øst, ligesom kirkegårdsmuren og kirken ses tydeligt under
færdsel ad landevejen fra Ganløse mod vest i det kuperede ter-
ræn.

•

Nævnet finder, at formålet med fredningsaftalen, som den
fandt udtryk i kendelsen tinglyst den 13. november 1950, er
at sikre den frie beliggenhed af kirkens og kirkegårdens omgi-
velser, således at udsynet til og fra kirken i det kuperede ter-
ræn bevares. Ved det projekterede byggeri vil, uanset behovet
for den ansøgte bebyggelse og dennes udformning, det eneste til-
bageværende frie udsyn blive beskåret så væsentligt, at fred-
ningsformålet ikke kan opretholdes, hvorfor nævnet finder, at
ansøgningen ikke kan behandles som en dispensationssag i medfør
af naturfredningslovens § 34. Sagens behandling for nævnet af-
sluttes således derhen, at det ansøgte ikke imødekommes.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påanke s til Overfred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgørels~,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
førelse af naturfredningslovens formål.

Behandling efter naturfredningslovens § 34 a af den af me-
nighedsrådet indgivne ansøgning kan kun ske, hvis en myndighed
eller institution som nævnt i § 13 i overensstemmelse med reg-
len i naturfredningslovens § 12 indgive r forslag til nævnet om
ophævelse eller ændring af fredningen.

Såfremt menighedsrådet måtte overveje en ændring af byg-
geriets placering til et sted i tilknytning til parkerings-
arealet syd for kirken, vil nævnet undergive en ansøgning efter
disse retningslinier en selvstændig vurdering af, om en sådan

,
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Placering vil være i strid med fredningens formål og i benæg-
tende fald, hvorvidt dispensation kan meddeles efter § 34.

•

~~
Lis Lauritsen

Formand

•
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Vedr. ansøgning om tilla~else til opfØrelse af bygning
ved Slagslunde Kirke.

Ved skrivelse af 10. december 1982 fremsendte Slagslunde Me-
nighedsråd til Naturfredningsnævnet ansøgning om tilladelse til
opførelse af en 73,2 m2 stor bygning på matr. nr. 1 ~ og del' af
matr. nr. 11 ~ Slagslunde by projekteret at indeholde redskabs-
rum, opholds- og bruserum for graver, kontor og toiletter for publi-
kum.

på matr. nr. 1 (nu 1 a og 1 b) og 11 a Slagslunde er den 13.
november 1950 lyst kendelse om fredning af Slagslunde Kirke og
kirkegård med omgivelser.

på matr. nr. 1 b er beliggende Slagslunde Kirke med omgiven-
de kirkegård og et mod øst særskilt opfØrt kapel. Ejendommen matr.
nr. 11 ~ er i privat eje.

IfØlge kendelsen er denne begrundet i et af kirkeministeriet
i forståelse med statsministeriet i cirkulære af 26. januar 1949
udtalt Ønske om, at kirkernes og kirkegårdenes omgivelser kommer
til at fremtræde så smukt og værdigt som muligt, specielt således
at skæmmende bebyggelser såsom sprøjtehuse, tranformerstationer,
garager, hØnsehuse, skure og lignende ikke anbringes så nær ved
kirken (kirkegårdene), at skØnhedsværdier går tabt, eller kirke-
lige interesser krænkes.

Det er herefter bestemt, at intet skæmmende må opfØres syd-
vest, syd og sydøst for kirkegården fra denne ned til præstegården
og gadekæret, det vil sige i en dybde af 50-60 m. Ejheller må
skærnmende indretninger anbringes på parkeringspladsen vest for
kirken. På matr. nr. 11 a må intet skæmmende opfØres øst for kir-
kegården i en afstand af 75 m, og mod nord for så vidt angår are-
alet mellem kirkegården og kommunevejen.

Miljøministeriet
Skov- og Naturstyrelsen
j.nr. F. 1L( .1- ClO ~
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Bestemmelserne skal ikke være til hinder for, at der af
kirkeministeriet træffes afgØrelse om eventuel ny placering af
præstegårdsbygningerne, sålænge arealerne administreres af de
kirkelige myndigheder.

Slagslunde Kirke grænser mod nord til landevej, mod vest
findes eenfamiliebebyggelse, og mod syd er anlagt parkerings-
plads, hvorfra terrænet skråner let ned mod præstegården, medens
trapper fØrer op til kirkegården. Den eneste frie side af kirke-
gårdsarealet er mod øst, .hvorfra der er udsigt over landskabet,
ligesom kirken og kirkegårdsmuren ses tydeligt i det kuperede
terræn under færdsel ad landevejen fra GanlØse mod vest.

Den ansøgte bebyggelse agtedes da placeret nord for det væ-
rende kapel på arealets østside dels på kirkegården og dels uden
for kirkegårdsmuren. Efter forslag fra den daværende kgl. bygnings-
inspektør agtede s bebyggelsen opført som en træklædt bygning med
røde vingetegl, som efter indstilling fra Danmarks Naturfrednings-
forening skulle være brugte teglsten.

Den kgl. bygnings inspektØr udtalte blandt andet: "... Med
disse små ændringer vil jeg kunne anbefale godkendelse af for-
slaget, med mindre det eksisterende lille redskabsskur kan ændres
til toiletter og de øvrige Ønskede lokaler - redskabsrum, kontor
og mØdelokale kan anbringes et helt andet sted i kirkens umiddel-
bare nærhed - f.eks. i præstegårdens udlænger - vil jeg mene, at
det viste forslag vil blive så anonymt, at det ingen nævneværdig
skade forvolder, har fået en acceptabel placering ..."

Nationalmuseet bemærkede, at det var bedst, om et byggeri
som det foreslåede helt kunne undgås, men at det var vanskeligt
at anvise plads andetsteds langs kirkegården.

Hovedstadsrådet og Fredningsstyrelsen modsatte sig projektet.
Hovedstadsrådet udtalte, at den ansøgte bebyggelse var i

strid med intentionerne for kirkeomgivelsesfredningen omkring
kirken, og at man vurderede, at d~n ansøgte bebyggelse ikke kun-

"

ne behandles som en dispensationssag men krævede en ophævelse af
fredningen ifØlge naturfredningslovens § 34 a.

Fredningsstyrelsen anbefalede bygningens placering i tilknyt-
ning til kirkens parkeringsareal syd for kirken.

Den 16. maj 1984 meddelte Naturfredningsnævnet afslag med
den begrundelse, at ansØgningen ikke kunne behandles som en di-
spensationssag i medfØr af naturfredningslvoens § 34.
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Nævnet bemærkede, at såfremt menighedsrådet måtte overveje
en ændret bygningsplacering til et sted i tilknytning til parke-
ringsarealet syd for kirken, ville nævnet underkaste en ansøgning
efter disse retningslinier en selvstændig vurdering.

StenlØse Kommune, Teknisk Forvaltning, har ved brev af 8. ok-
tober 1984 til nævnet fremsendt en af menighedsrådets arkitekt til
forvaltningen fremsendt ansØgning med tegninger dateret den 13.
september 1984. Der ansøges herefter om tilladelse til at opføre
en 70,6 m2 stor bygning i sydskellet til kirkens parkeringsplads .
Bygningen skal indrettes med graverkontor, redskabsrum samt wc -
bad og toilet.

Bygningen er projekteret opfØrt af mursten, der vandskures og
kalkes som præstegården, og taget dækkes med gamle vingetegl.

Forvaltningen har fremsat følgende bemærkninger til ansøgnin-
gen:
"at det ansøgte er i strid med bevaringsbyplanvedtægt for Slags-

lunde gamle bydel, § 2. B, iflg. hvilken arealet skal frihol-
des for bebyggelse og bibeholdes til offentligt grønt område,

at det ansøgte ligeledes er i strid med kommuneplanen, område 9.
D.4, iflg. hvilken der ikke må opfØres yderligere bebyggelse
i området,

at iflg. tinglyst fredningskendelse af 26. oktober 1950 må der
ikke opføres noget skærnrnendepå arealet, og

at det ansøgte forudsætter udarbejdelse af en lokalplan med til-
hØrende kommuneplantillæg."
Sagen har af nævnet været forelagt Hovedstadsrådet, Frednings-

styrelsen og Danmarks Naturfredningsforening, der alle har kunnet
godkende det ansøgte.

Sagen har endvidere været forelagt Nationalmuseet, der i skri-
velse af 6. februar 1985 henviser til en i kopi vedlagt udtalelse
af 21. december 1984 fra museet til Helsingør Stiftsøvrighed.

l

Skrivelsen af 21. december 1984 er sålydende:
"Som det fremgår af Stenløse kommunes skrivelse til Stifts-

øvrigheden den 8. oktober 1984, er placeringen af den foreslåede
bygning ved Slagslunde kirke i strid med byplanvedtægten, kommu-
neplanen samt en fredningskendelse.

Da disse bestemmelser netop er udformet med henblik på at
sikre kirkens omgivelser, er det med den største betænkelighed,
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museet kan anbefale den foreslåede placering til godkendelse.
Imidlertid forekommer det ikke muligt at finde en bedre place-
ring andetsteds ved kirken, og da nybygningen utvivlsomt er
nØdvendig for afviklingen af de funktioner, der knytter sig til
kirke og kirkegård, synes der ikke at være anden udvej.

Til gengæld for et så radikalt skridt bØr man da efter mu-
seets opfattelse stille som en betingelse, at samtlige bifunk-
tioner på kirkegården samles i den påtænkte nybygning, således
at den eksisterende kapel-, redskabs- og toiletbygning i kir-
kegårdens østside kan fjernes. Der vil uden vanskeligheder kun-
ne indpasses et kisteopbevaringsrumg af beskedne dimensioner i
nybygningen.

på den ovennævnte baggrund kan museet anbefale, at der gi-
ves de nØdvendige dispensationer fra vedtægter og planer m.v.

Museet kan iøvrigt tilslutte sig den kgl. bygningsinspek-
tØrs udtalelser vedrØrende nybygningens taghældning og de om-
talte murblændinger."

StenlØse Kommune, Teknisk Forvaltning, har på nævnets fore-
spØrgsel ved brev af 14. maj 1985 meddelt, at Byplan- og Ejen-
domsudvalget på mØde den 28. november 1984 har vedtaget at ud-
arbejde en bevarende lokalplan med tilhØrende kommuneplantillæg
for et på vedlagt kortbilag angivet område under forudsætning
af berØrte myndigheders positive tilkendegivelse. Det på kort-
bilaget angivne område omfatter kirken, kirkegård og præstegård.

Nævnet, der under den tidligere sags behandling holdt mØde
og besigtigelse den 22. marts 1984, holdt påny mØde og besigti-
gelse den 15. august 1985 .

Under mØdet blev oplyst, at den kgl. bygnings inspektør hav-
de krævet taghældningen Øget fra 300 til 400 og havde krævet,
at de risalitter, som arkitekten havde projekteret for at bryde
den lange bygning, udgik samt havde stillet krav om, at parke-

lringspladsens belægning blev ændre~ fra asfalt til fliser. Na-
tionalmuseet havde endvidere ytret Ønske om mulighed for at ind-
rette ligopbevaringsrum i bygningen for senere at nedrive kapel-
let.

VedrØrende bygningen blev oplyst, at ved dens placering i
præstegårdshaven i skel mod parkeringspladsen og med den Øgede



- 5 -

~ taghældning ville hØjden være 3,40 m, samt at bygningen var pro-
jekteret med en sokkel på 60-70 cm i højden og 15,38 m i læng-
den.

••e

Projektet forudsætter, at beplantningen i skellet til parke-
ringspladsen fjernes, men at træerne i østskellet ud mod de åbne
marker bevares.

Arkitekten oplyste, at der udover de af Nationalmuseet kræ-
vede ændringer med hensyn til bygningens udformning var flyttet
et tagvindue mod kirkegården om til havesiden.

Kommunens bygnings inspektør bemærkede, at projektet ville
kræve udfærdigelse af tillæg til kommune- og lokalplan.

Nævnet udbad sig yderligere materiale omfattende tegning af
den Ønskede bygning med mål ca. 14 x 5 m med målsat angivelse af
terrænet og med bygningens indplacering deri. Tegningen skal an-
give en taghældning på 300 og rumme de oprindeligt af arkitekten
foreslåede vinduesnicher. Bygningen skal være i samme gule kalk-
farve som præstegården. Tagvinduer ud mod haven. Forslag om æn-
drig af belægningen på parkeringspladsen som Ønsket af National-
museet. Forslag til beplantning mellem bygningen og parkerings-
pladsen, idet enkelte træer, herunder birken om muligt foreslås
bevarede.

Nævnet tilkendegav som sin opfattelse, at som følge af den
værende fredning kunne kapellet ikke tillades nedrevet.

Den lo. marts 1986 modtog nævnet en samme dato revideret teg-
ning i overensstemmelse med det nævnet havde udbedt sig .

Nævnet forelagde dette tegningsmateriale for Hovedstadsrådet,
Danmarks Naturfredningsforening og Nationalmuseet.

Hovedstadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening havde in-
tet at indvende mod projektet.

Nationalmuseet, der fik projektet forelagt til udtalelse den
28. maj 1986, svarede ved skrivelse af 15. august 1986 sålydende:

"Som svar på nævnets skrivelse af 28. maj d.å. samt supple-
rende materiale i form af lokalplanudkast fremsendt den 18. juli
d.å. vedrØrende etablering af graverbygning m.v. ved Slagslunde
kirke skal museet udtale følgende:

Museet kan anbefale lokalplanforslaget til godkendelse. Når
der nØdvendigvis skal etableres en nybygning ved kirken, er den
i lokalplanen fastlagte placering uden tvivl den bedst mulige.
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Som det er nævnet bekendt, har museet givet udtryk for, at man
til gengæld bør samle alle birumsfunktioner i en enkelt byg-
ning, d.v.s. i nybygningen syd for kirkegården. Blandt andet
derfor bØr det nye hus rumme et kisteopbevaringsrum af besked-
ne dimensioner, så man kan nedrive den eksisterende kapelbygning
i kirkegårdens Østside, hvilket vil være af største betydning
for kirkens landskabelige situation.

Museet deltog i et m~de på stedet med repræsentant for me-
nighedsrådet og provsten den 22. april 1985, og ved dette mØde
blev der givet udtryk for, at man ville anmode arkitekten om
at indarbejde det nævnte kisterum i nybygningen, ligesom man
var indstillet på at fjerne den eksisterende kapelbygning inden
for en kortere årrække.

Da projektet ikke ses at være ændret i overensstemmelse med
ovenstående, har museet i en udtalelse til Helsingør StiftSØvrig-
hed påny gjort opmærksom på dette forhold."

Nævnet tilskrev den 25. august ~986 Nationalmuseet 'om den
lyste fredningskendelse med påtaleret for Naturfredningsnævnet
og Menighedsrådet hver for sig eller i forening. Nævnet fremsend-
te udskrift af mØde den 15. august 1985 og henviste til den i ud-
skriften indeholdte udtalelse fra nævnet om, at kapellet ikke
ville blive nedrevet.

Nævnet har med skrivelse af 28. oktober 1986 fra menigheds-
rådet modtaget kopier af den nedenfor nævnte korrespondance for
tiden 22. april til 8. september 1986.

Heraf fremgår, at menighedsrådet med skrivelse af 22. april
1986 til Helsingør StiftSØvrighed fremsendte det reviderede pro-
jekt af 10. marts 1986.

Provstiudvalget anbefalede projektet.
Helsingør Stiftsøvrighed sendte projektet til udtalelse hos

den kgl. bygningsinspektØr og Nationalmuseet.
l,

Den kgl. bygningsinspektør meddelte ved brev af 7. maj 1986,
at han ikke kunne se, at projektet af 10. marts 1986 var ændret
på de af ham påtalte punkter, og han henviste til sin udtalelse
af 22. oktober 1984.

I skrivelse af 21. maj 1986 udtalte Nationalmuseet fØlgende:
"Enig med bygningsinspektøren i at nord facaden stadig er meget
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Uheldig udformet med menigslØst blændede viduer.
Endvidere er der nu vist en parkeringsplads mellem bygningen og
kirkegården. Den er ualmindelig grim og uhensigtsmæssigt udfor-
met med al for megen beton i belægning og støttemure.
Disse materialer er helt fremmede for kirkeanlæggets nuværende
miljø bortst fra den uheldige knækflisemur, der samtidig bØr æn-
dres. Der bØr søges en lØsning med ægte brosten med græsarmering
og terrænspring taget i ægte kampesten.
Den viste løsning er helt uakceptebel."

Den 15. august 1986 svarede Nationalmuseet sålydende:
"Hvad angår det fremsendte, reviderede forslag til ny birums-

bygning ved Slagslunde kirke, skal museet udtale følgende:
Ved en mØde ved kirken den 22. april 1985 med repræsentan-

ter for menighedsrådet samt provsten blev der givet udtrykt for,
at man ville anmode arkitekten om at indarbejde et mindre kisteop-
bevaringsrum i nybygningen, så det inden for en overskuelige år-
række var muligt at fjerne den eksisterende kapelbygning i kir-
kegårdens østside.

Menighedsrådets repræsentant gav ved mØdet udtryk for, at
man var indstillet på at samle alle birumsfunktioner i en enkelt
bygning, d.v.s. i nybygningen. Blot Ønskede man ikke at nedrive
kapellet straks, men ville undlade egentligt vedligehold af den-
ne bygning og efter nogle års forlØb gennemfØre nedrivningen.

Det fremgår ikke af projektet, at der er indarbejdet et ki-
sterum.

Museet kan anbefale projektet til nybygningen til godkendel-
se under forudsætning af, at der som aftalt indarbejdes et kiste-
rum.

Med hensyn til forslaget til udformningen af parkeringsarea-
let mellem kirkegården og nybygningen finder museet, at der nor-
malt ikke bør anvendes cementstØbte materialer ved anlæg ved

l,

gamle kirkebygninger. Det ville være naturligt at anvende arme-
ret græs, grus samt chauss~-stensbelægning i stedet."

Den kgl. bygningsinspektØr meddelte den 26. august 1986
stiftsØvrigheden, at han kunne anbefale kisterum indarbejdet i
nybygningen og afventede fremsendelse af fornyet forslag.

Den 28. august 1986 fremsendte HelsingØr StiftsØvrighed til
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provstiudvalget de fornævnte erklæringer af 7. maj, 15. og 26.
august 1986 samt en erklæring af 25. maj 1986 fra en kirkegårds-
konsulent, idet stiftsøvrigheden bad om udarbejdelse af nyt for-
slag, der tog hensyn til det i konsulenterklæringen anfØrte.

Den 8. september 1986 oversendte provstiudvalget sagen til
menighedsrådet, der ved brev af 28. oktober 1986 bad om nævnets
afgØrelse.

StenlØse Kommune har udarbejdet forslag tillokalplan nr.
9.5.01 for Slagslunde Kirke.

Lokalplanen skal erstatte den hidtil gældende partielle by-
planvedtægt nr. 2 for Slagslunde for det af lokalplanen omfatte-
de område matr. nr. l b og del af matr. nr. 1 a af Slagslunde- -~-, ......
by.

fladen,
er ikke
ve den.

e Man

e Han
Den

e de.

Nævnet holdt påny mØde den ll. februar 1987.
Nationalmuseets repræsentant anfØrte, at den gamle kapel-

bygning, der er fra 1888, Ønskes nedrevet for at kunne samordne
de sekundære bygninger ved kirken i en enhed, og der er' ikke
længere behov for de facilitater, det rummer. Når den nye byg-
ning nu skal laves, skal man ikke prØve at skjule den, og de
blændede vinduer er et forsØg på at gøre huset gammelt og bryde

ligesom det ikke er nØdvendigt at bruge gamle tegl. Man
bange for at få en helt ny bygning, når man nu skal ha-
Han ville foretrække vinduer i bygningen.
ser fortsat gerne, at parkeringspladsen er asfalteret.
efterlyste et forslag til kisteopbevaringsrum.
kgl. bygnings inspektØr anfØrte, at kapellet er skæmmen-

Menighedsrådets medlemmer oplyste, at det ikke er muligt at
benytte præstegårdens længer til de faciliteter, som nybygningen
skal rumme. De er bortforpagtede sammen med præstegårdsjorden og
bruges til maskiner og dyr. Der er landbrugspligt på ejendommen.,-
Vejen der til kan ikke bruges om vinteren.

Kapellet bruges få gange om året, og det er en almindelig
opfattelse i landsbyen blandt folk, der er vokset op der, at ka-
pellet hØrer med til kirken.

Den projekterede bygning skal rumme graverkontor, omklæd-
ningsrum for præst og graver, 2 toiletter og redskabsrum. Man
ønsker ikke vinduer isat dels for at opnå så megen vægplads som

-.n.•
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muligt og dels af hensyn til rengøringen.
Der er tale om eet pastorat med to sogne og to menigheds-

råd. Til kirken er tillige knyttet en hjælpepræst.
Menighedsrådet fastholdt Ønsket om behandling af det fore-

liggende projekt med den deri angivne stØrrelse af bygningen,
hvorom alle kirkelige myndigheder nu har afgivet udtalelser.

Menighedsrådets arkitekt anfØrte, at taget lægges med gam-
le tegl for at blØdgØre helhedsindtrykket.

Kisteopbevaring kan laves inden for det reducerede bygge-
projekt. Et særskilt kisteopbevaringsrum vil nØdvendiggøre en
forlængelse af bygningen med 3-4 m, hvorfor han foreslog et sær-
skilt kisteopbevaringsrum med egen indgang og ikke fælles med
redskabsrummet.

Han fremhævede, at kapellet er en bygningsdel typisk for
dets byggeperiode.

Således foranlediget skal nævnet bemærke, at den d~n 13.
november 1950 lyste kendelse efter sit indhold tager sigte på at
bevare området i den tilstand, det havde på fredningstidspunk-
tet og således er en status quo-fredning suppleret med bestem-
melser, der går ud på at hindre, at området skifter karakter på
en måde, der anses særlig uheldig.

Henset til behovet for den ansØgte bebyggelse findes denne
mest hensigtsmæssigt i forhold til kirke og kirkegård at kunne
placeres som af menighedsrådet ansøgt.

Som følge af den tinglyste fredning findes bebyggelsen at
måtte fremtræde så lidet dominerende som muligt, og nævnet kan
derfor godkende menighedsrådets projekt således, at bebyggelsen
i overensstemmmelse med revideret tegning opføres med arealstØr-
reise 14,03 m x 5,03 m, med 300 taghældning, med tagdækning af
gamle vingetegl og med ydermure i teglsten, vandskuret og kal-
ket i farve som præstegården. i:

Nævnet kan endvidere godkende tegningsmateriale for så vidt
angår vinduer og resalitter.

Det overlades til menighedsrådet at træffe bestemmelse om
eventuel ændring af belægning på parkeringspladsen.

I medfØr af fredningskendelse lyst den 13. november 1950
meddeler nævnet herefter for sit vedkommende tilladelse til den
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ansøgte bebyggelse i overensstemmelse med de fremsendte tegnin-
ger.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i med-
før af naturfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet
inden 5 år fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgØrelse kan inden 4 uger påanke s til Over fred-
ningsnævnet af den, der har begæret fredningsnævnets afgØrelse,
vedkommende amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt
anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gennem-
fØrelse af naturfredningens formål. Den meddelte tilladelse kan
derfor ikke udnyttes før ankefristens udlØb, jfr. naturfred-
ningslovens § 58 •

En genpart af tilladelsen er fremsendt til Sl~gslunde Menig-
hedsråd v/formanden Anne Marie Madsen, Tranemosevej 2, Slagslun-
de, 3660 StenlØse, og arkitekt Jørn Blinkenberg Willadsen, Sø-
stræde 13, 3000 Helsingør.

q~~~LJ.s LaurJ.tsen
formand

J:

Modtaget I
Skov- og Naturstyrelsen

16MAR. 1987

Skov- og Naturstyrelsen,
Arnali~gade 13,
1256 KØbenhavn K.
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