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afsagt den 22' novembor 1Q50.

af naturfredningsnawnet for Frf~deriksborg amt.

I et cirkulll;re af 26, janwu 1°49 har Kirkeministeriet

_ i .forstaaolse mr)dStatsministeriet - udtalt ønsko om, at kir-

kernes o~ kirl~eeaard\mes omgivelser kommer til at fremtrmie saa

smukt og værdigt som muliet, ('lpccielt saaltldes at skæmrnendebe-

byggelser ikke anbringes sua nær v8d Jdrken (kirkegaarden), at

skrmhedsvamlier gaar tabt 011er kirkelige int~resser krænkes.

I denne anledning har nmvnt:Jtefter forhandling mod prov8t~n,

sogneprcroten, menighedsraadet, kirk8væT'gen og sogneraadet behand-

let sporgflmaalot m('d hensyn til Lynge kirke,

Denne kirke, dor er opfort af kamp og fraadsten i romansk

stil, har f0lgonde omgivelser:~
Nordøst for kirken ljggor matr.-nr. 78, hvis ejere vognmand

Johannos ,Jeppesen og fru l':va Jupptlsen har indvilget i intet skæm-

mende at opføre bortsot fra en garage-Z et drivhus.

De har derhos udtult ønske om, at den ved (eller paa) deres

areal anbrogtu affaldskule fjnrnefl, hvilket ønske nævnet ganske

kan slutte sig tiL

Mod ('lst og syd0st findes prmstegaard og have (matr. nr. la) •

Det henstilles, at forpagterl~_:mGl?n, dar dels ligger meget

nær ved, dels st0der op til l<:irk()gaarden: i tilf'J:lde af undergang

ikke genopføres .

Forpagteren har hønOfrlrnad op til kirkogaarden. Dette er i

'strid ~ed reglen om kirkens fortovsret i Danske Lov 2-??-72, hvor-

for forholdet vil være at bringe i ordEm, idet nævnet bemærker,
4\,

at det vilde være ønskeligt, omhonsegaardon helt kunde fjernes,

hvorved rIer kundo blive plads til den foran nævnte affaldsbunke.

løvrigt bestemmes med hensyn til præstegaardsarealet, at

skal 'være til hinder for, at der af Kirkeministeriet træffes bA-

der intet maa opf0res paa dette, hvilken bestemmelse dog ikke ~

stemmelse om nyplacering af præstegaardsbygningerne, saal~xlge
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arealet administreres af de kirkelige myndigheder.
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Mod Byd findes matr. nr, 2 a, hvis ejer klokker William

Petersen har indvilget i intet skæmmende at opføre i en afstand
af 5 m fra kirkne:aard~n,

Jordstrimlerne langs kirkegaarden i vest og nord er gade jord.
:)(m !J.ordligedel anvend es som parkeringsplads,

Nævnet henstiller, at nødtørftshul:letved kirkens indgang
(mod nord) søges skjult ved passende beplantning, om fornødent
udenfor kirkegaardsmuren,

'l' h i b e s t e m m e s :
Paa matr. nr. 78 og paa matr, nr, 2 a (for sidstnævntes ved-

kommende dog kun i en afstand af 5 m fra kirkegaarden) maa der
- bortset fra en garage samt et drivhus paa matr, nr, 78 - ikko
anbringes skæmmende indretninger, hvorved forstaas drivhuse, ga-

"rager, boder, hønsehuse, skure, sprøjtehuse, transformatorstatio-
ner, l~dningsmaster o. lign~

Saafr(;mt prwstegaaTdsfoxpagterens hønseri ikke hel t kan
fjexnes, paalæggetl det ham herved at bringe forholdet i lovlig
ordon, d,v,s. at søre:e for, at der blivl~r fri passage paa en
stx1,)lmingaf 3 altm fra kirke gaaxdsmuren,

M~nigb,edsr8adet (kirkeværgen) paalægg~s det at afgive ind-
beretning til nævnet, saafremt det nævnte paabud ikke ufortøvet
eft~rkommesL

Paa prf(~f)tegaardsjorden(matr. nr. 1 a) maa - med d(~t foran
nævnte forbehold - intet opføres.

Denno kendolse vil være at tinglyse som sexvitutstiftende
paa matrQ nr. 1 a, 2 a og 78 af-Lynge by og sogn.

Paatall~ret hax fredningsnævnet for Frederiksborg amt og me-
nighedsraadet for Lynge kirke, hver for sig eller i forening.

p. p. D. Jensen. Carl Poulsen.J. L. Bueh.

Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendu~se kan kun kræves, hvis den in-
den 4 UgGl' indankes for Overfrednings-
nævnet, fllotsholmsgadu 10, København K.
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Hillerød, den JA... al.,lgu;;i.t 1979.
F. S. nr ?c.7.9/7$. .

REG. NR. / '/3 Y

Ang. bebyggelse på matr. nr. l a, Lynge by og sogn, Præsteg~rden.

Ved brev af 24. november 1978 har arkitekt Erling Jessen, Holte,
ansøgt om nævnets godkendelse af en bebyggelse omfattende en tilbygning
på matr. nr. l ~~ Lynge by og'sogn.

Ifølge kendelse afsagt den 22. november 1950 af naturfredningsnævnet.
for Frederiksborg p~t er Lynge Kirkes omgivelser pålagt en sfkaldt Exner-
fredning således, at der bl.a. intet må opføres på det øst og sydøst for
kirken beliggende areal, ejendommen matr. nr. l 8, hvorpå findes præst e-
gArd og have, hvilken bestemmelse dog ikke skal være til hinder for, at
der af kirkeministeriet træffes bestemmelse om ny placering af præst e-
gårdsbygningerne, sålænge arealet a~~inistreres af de kirkelige myndig-
heder.

Lynge præstegård omfatter 3 længer, hvor det øst-vestgående stue-
\hus ligger sydligst, betragteligt hævet i forhold til 2 nord-sydgående

sidelænger og forbundet med gårdspladsen mEd en trappe. Den østre side-
længe har fungeret som stald, og skal ifølge projektet ombYR~es således,
at den søndre del af længen udnyttes til kordegnekontor, køkken og toi-
letter, medens den nordre del agtes benyttet som een stor sal, hvortil
er projekteret en tilbygning, der agtes benyttet til konfirmandlokale
og iøvrigt skal være i forbindelse med den store sal. Den vestre side-
193nge er projekteret indrettet med fyrrum og depotplads.

Af ansøgningen af 24. november 1978 fremgår, at såvel ombygning som
tilbygning er godkendt af de kirkelige myndigheder.

Sagen har været forelagt Hovedstadsrådets fredningskontor, der som
sin opfattelse har udtalt, at indretning og modernisering af præstegår-
dens staldlænger til kirkelige formål er en yderst hensigts~~ssig foran-
staltning, og at rr.oderniseringsforslaget er i pagt æed gårdens ydre,
men at tilbygningen forekommer fremmed, hvorfor det anbefales, at søge
konfirmandstuen indrettet indenfor den eksisterende bygningsramme.

Nævnet foretog besigtigelse den ll. juni 1979, og spørgsmålet om
undlade~se af tilbygning drøftedes, men repræsentanterne for de kirke-
lige myndigheder henviste til, at tilbygningen var nødvendig for at
Q~kke behovet for konfirmandstue og mødelokale i pastoratets to sogne
med ialt ca. 8.oo~ indbyggere. Det oplystes endvidere, at der i forbin-
delse ned tilbygningen ville blive fjernet nogle øst for den østre
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sidelænge beliggende siloer samt et ~~rstående udhus af træ. Endvidere
drøftedes ændringer i den ydre ombygning af den østre sidelænge i for-
hold til de foreliggende tegninger, og der var enighed om, at nævnet
ville modtage ændrede facadetegninger.

Med skrivelse af 28. juni 1979 har ~~vnet herefter modtaget ændret
tegningsmateriale for/den østre staldlænge, ifølge skrivelsen goill{endt
på et fælles møde for Lynge og Uggeløse Menighedsråd. Ændringerne ved-
rører hovedsagelig tilbygningens gavl og vinduer.

Sagen har herefter påny været forelagt Hovedstadsrådets frednings-
kontor, der.har udtalt,' at man på grund af ændringen af gavlen intet
har at bennrke til det ansøgte.

Så~edes foranlediget meddeler Th~vnet herved for sit vea{owmende
dispensa~ion fra kendelse af 22. november 1950 og tilladelse til den
ansøgte tilbygning i overensstemmelse med de fremsendte reviderede teg-
ninger a~ 20. juni 1979.

Der er herved ikke taget stilling til indhentning af eventuel god-
kendelse fra andre myndigheder herunder fra kirkelige og kommunale myn-
digheder.

Den af nævnet således meddelte tilladelse bortfalder i medfør af
naturfredningslovens § 64 a, såfremt ~en ikke er udnyttet inden 5 år
fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger påankes til Overfredningsnæv-
net af den, der har begæret frednings~~vnets afgørelse, ve~~ommende
amtsråd, hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen samt anerkendte forenin-
ger og institutioner, der virker for gennemførelse af naturfrednings-
lovens formål. Den meddelte tilladelse kan derfor ikke udnyttes før
aw{efristens udløb, jfr. naturfredningslovens § 58.

En genpart af tilladelsen vedlægges til udlevering til bygherren.

d)1~~Q~(.' d" •
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L,s Launtseo.
FOlfntll1'\i
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