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FREDNINGSNÆVNET>



/ KENDELSE
afsagt den 19. novbT. 1950/

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

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
smukt og værdigt som muligt, specielt saaledes at skæmmende be-
byggelser ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at

~ skønhedsværdier gaar tabt, eller kirkelige interesser krænkes.
I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,

(e sognepræsten, menighedsraad,~t og sogneraadet behandlet spørgs-
maalet forsaavidt Græsted kirke angaar.

~
Denne kirke (en romansk kampestensbygning med en tidlig-

gotisk tilbygning af teglsten) omgives af følgende arealer:
/ \Mod nord matr. nr. 5 m (manufakturpandler Jørgen Thorø)

og matr~ nr. 6 a (gaardejer Johs. Nic. Petersen).
Disse ejere har indvilget i følgende: Manufakturhdl. Thorø,

der i forvejen har en garage, vil ikke i sin have yderligere an-
bringe skremmende indretninger i en afstand af 5 m fra kirkegaar-
den, medens gaardejer Petersen paa hele sit a.real ikke vil an-
bringe skæmmende indretninger i en afstand af 15 m fra kirke-
gaarden.

Nordøst for kirken findes et rosenbed paa gadejord, hvilket
bed bør opretholdess

Mod syd findes en meget utiltalende retiradebygning, der
snarest bør fjernes~

H e r e f t e r b e s t e m m e s :

Paa matro nr. 5 m af Græsted maa der ikke opføres nye skæm-
roende indretninger i haven i en afstand af 5 m fra kirkeganrden.

Paa matr~ nro 6 a - i hele dettes udstrækning - maa der
ikke i en afstand af 15 m fra kirkegaarden opføres skæmmende ind-



- - ""Jo • ...L...L.Lov..L o

Ved sk~mmende indretninger forstaas garager y drivbuse,
I

boder, bønseb~se, skure, sprøjtebuse, retirader 9 transformator-
(stationer1 ledningsmaster o. lign~
I

Det samm~ gælder nEd bensyn til det med roser beplantede
)

•
areal nordøst' for kirkeno

I

Den syd !for kirken værende retiradebygning bør snarest
fjernes"

Carl Poulsen~ Jobs" Hansen.

Denne kendelse vil være at tinglys som servitutstiftend8
paa matro nr~ 5 m og 6 a af Græsted by og sogno

Paataleret bar fredningsnævnet for ~rederiksborg amt og
menighedsraadet for GræEted kirke, bver for sig eller i for-

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvjs den in-
den 4 Uger indanke s for Overfrednings-
nævnet, Slots~olmsgade 10, København K.
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