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KENDELSE
afsagt den 2. januar 1951

af naturfredningsnævnet for Frederiksborg amt.

I et cirkulære af 26. jan. 1949 har Kirkeministeriet - i for-
staaelse med Statsministeriet - udtalt ønske om, at kirkernes og
kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa smukt og vær-
digt som muligt, specielt saaledes at skæmmende bebyggelser ikke an-
bringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at skønhedsværdier gaar
tabt eller kirkelige interesser krænkes.

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten,
sognepræsten, menigheqsraadet og sogneraadet behandlet spørgsmålet
forsaavidt Alsønderup kirke angaar.- - ~--- ~

Denne kirke (en lille kirke i gotisk stil med røde munkesten
~og en ejendommelig korrunding) har følgende omgivelser~

Syd for kirken findes paa gadejord en parkeringsplads.
Sydvost og syd for kirken ligger smedemester Seier Jørgensens

ejendom (matr. nr. 6 l, 6 m, 42 og 43).
Han har oplyst, at det brbndselsskur, han har opført i kirke-

gaardens umiddelbare nærhed, vil blive afløst af et udhus paa samme
sted, men dog med en passende beplantninge

løvrigt har han indvilget i intet skæmmende at opføre i en af-
stand af 5 m fra kirkegaardsmuren.

I nærheden af denne ejendom ligger Alsønderup forsamlingshus;
men da der ikke hører jord til, skønnes dette at v~re uden interesse

t, for kirkefredningen.
Vest for kirken findes kommis Svend Aage Andersens ejendom

~,(matrp nr. 40). Der er hus, have og et ret stort, mørkt brændsels-
skur.

Han har ikke personlig givet møde; men hans repræsentant har
oplyst, at han muligvis - ved vejen - vil opføre en garage, men
antagelig ikke andre indretninger.

Da der paa ejendommen hviler servitut om afgivelse af jord til
eventuel kirkegaardsudvidelse, mener nævnet at kunne træffe den



nedenfor anførte bestemmelse.
Mod nord findHs offentlig vej og paa den anden side af denne

gaardejer Helmersens toft og fhvø gaardejer Niels Petersens have.
Af hensyn til den smukke udsigt fra og til kirken vilde det

være ønskeligt paa disse arealer at undgaa bebyggelse; men de paa-
gældenae ejere er ikke villige til at paatage sig nogen pligt.i saa
henseende, ej heller en begrænset pligt.

Mod øst findes husejer N.P.Christensens ejendom (matro nr. 31).
Der findes hus og et meget langt skur, som ejeren er villig til at
søge skjult gennem en passende beplantning. løvrigt har han indvil-
get i ikke at opføre nye, skæmmende indretninger, hvad der navnlig
Hr af værdi med hensyn til den lille have foran huset.

Herefter b e s t e m m e s :
Paa ejendommen matr. nr. 6 l, 6 m, 42 og 43 af Alsønderup maa

der ikke i en afstand af 5 m fra kirkegaardsmuren opføres skæmmende
indretninger, bortset fra det forannævnte udhus.

Paa matr. nr. 40 Alsønderup maa der, bortset fra en g~rage, ik-
ke opføres nye skæmmende indretninger~

Paa matr. nr. 31 Alsønderup maa der ikke opføres nye skæmmende
indre tninger.

Ved skæmmende indretninger forsteae B3rager, drivhuse, boder, .
hønsehuse, skure, retirader, sprøjtehus9, ledningsma~ter, transfor-
matorstationer o.lign.

Denne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa
de foran nævnte matr. numre ~f Alsønderup "by og sogn.

Paataleret har frodningsnævnet for Frederiksborg Bet og menig-
hederaadet for Alsønderup kirke, hver for sig eller i forening.

0(,

_J. L. Buch. Carl Po~lsen.
Jens p. Jensen.

Ændringer 1 eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indanke s for OverfredningsnævnetJ
Slot sholmegade 10, København K.
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Den 1 9 APR. 2005

Tegnestuen møllestræde a/s
Møllestræde 6
3400 Hillerød

•
FS. 26/05. Udvidelse af redskabsbygning v. Smedens hus, Alsønderup Kirke,

Ravnsbjergvej 6,3400 Hillerød, matr. nr. nr. 6m, Alsønderup By, Alsønderup

Ved brev af 15. marts 2005 har Tegnestuen møllestræde ansøgt om tilladelse til

udvidelse med en tilbygning på 36,18 m2 til en eksisterende redskabsbygning på

ovennævnte ejendom.

Ejendommen er omfattet affredningsnævnets kendelse af2. januar 1951, hvorefter

der i en afstand af 5 m fra kirkegårdsmuren ikke må opføres skæmmende indretninger

bortset fra et planlagt udhus (den nuværende redskabsbygning).

I ansøgningen er anført om baggrunden for ansøgningen, at det lokale menighedsråd

ønsker en udvidelse af graverens eksisterende redskabsbygning for at imødekomme

det øgede behov for opbevaring af materiel og lettere værkstedsarbejde.

Det er endvidere oplyst, at tilbygningen vil blive opført som det eksisterende byggeri

med følgende materialevalg:

Facader vil fremstå som pudsede/hvidkalkede med sort sokkel.

Tagdækning vil blive sort tagpap med lister (som Smedens Hus

(menighedsrådspygningen), der ligger umiddelbart op ad redskabsbygningen). Taget

på eksisterende redskabsbygning vil ved samme lejlighed blive udskiftet fra det

nuværende nedslidte bølgeeternit til samme tagpapdækning.

Vinduer og porte vil blive tilpasset udformningen af døre og vinduer på

smedens hus. (småsprossede, kittede vinduer etc.)
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Materialer og udformning er efter det oplyste godkendt af såvel kgl. bygnings-

inspektør Jens Fredslund som Helsingør Stifts bygningskonulent Gert Ingemann.

•

Iansøgningen er endvidere anført:

"Da den eksisterende bygning er beliggende midt i fredningsfeltet vil en

udvidelse i sagens natur også berøre fredningsbæltet. Dette dog kun delvist, da

hovedparten af tilbygningen vil blive placeret udenfor det omtalte

fredningsbælte.

Naturligvis kan tilbygningen adskilles fysisk fra den eksisterende bygning og

rykkes mod vest ud af fredningsbæltet. Denne disposition vil dog udelukkende

tjene det formål at overholde fredningskendelsen .

Områdets interesser som helhed anses med en sådan disposition ikke at blive

tilgodeset, da den naturlige sammenhæng og længeudtrykket i bygningen i så

fald vil blive erstattet af to i øjenfaldende solitære småbygninger."

Efter det således foreliggende vurderes det, at det ansøgte ikke strider mod

fredningens formål og vil være af underordnet betydning i forhold til dette.

Imedfør afnaturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 947 af 16.

september 2004 om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, meddeler jeg

derfor på nævnets vegne tilladelse til det ansøgte.

Tilladelsen bortfalder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2, såfremt den

ikke er udnyttet inden 3 år fra tilladeIsens meddelelse.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Naturkla-

genævnet af adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen

vedrører, offentlige myndigheder og lokale foreninger o.lign., som har en 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 væsentlige rekreative interesser, når
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afgørelsen berører sådanne interesser. En eventuel klage stiles til Naturklagenævnet

og indsendes til fredningsnævnet.

Den meddelte tilladelse må derfor ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig

klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndig-

heden bestemmer andet, jf naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3.

•
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren

indbetaler et gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende klageren en

opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet.

Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er

modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets

hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren rar helt eller delvis medhold i sin klage.

Thorkild Bendsen

nævnets formand

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Alsønderup Menighedsråd, Ravnsbjergvej 6,3400 Hillerød

Frederiksborg Amt

Hillerød Kommune

Skov- og Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening

Friluftsrådet

Friluftsrådets amtsformand, Poul Erik Pedersen

http://www.nkn.dk

	Forside
	Fredningsnævnet 02-01-1951
	Kort
	Dispensationer 2005



