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FREDNINGSNÆVNET>

UDDRAG VEDRØRENDE

RUNGSTED

KIRKE

af
KENDELSE

afsagt den 20' april
af naturfredningsnævnet

for Frederiksborg

I et cirkulære af 26. januar
i forstaaelse

med Statsministeriet

nes og kirkegaardenes
smukt og værdigt

1951

omgivelser

amt.

1949 har Kirkeministeriet

-

- udtalt ønske om, at kirkerkommer

som muligt, specielt

til at fremtræde

saaledes,

saa

at skæmmende

be-

I

byggelser

ikke anbringes saa nær ved kirken

skønhedsværdier

gaar tabt, eller kirkelige

I denne anledning har nævnet
menighedsraadet
kirkerne

og sogneraadet

i Hørsholm

Med hensyn til Rungsted
at den paa to sider\støder

interesser

efter forhandling

behandlet

og Rungsted

(kirkegaar~en),

spørgsmaalet

at

krænkes.
med provsten,
forsaavidt

angaar.

kirke

(opført 1905-07) bemærkes,

op til offentlig vej og iøvrigt omgi-

e

VeS dels af matr. ~.

e

Jensen), dels af matr. nr. 3 ik af Rungsted

e

Grethe Margit Bang).

I

3 ko, 3 kd og 3 kh af Rungsted

Paa disse ejendomme

(fru Karen

(fru kontorchef

er der i 1921 tinglyst servitut

at der ikke maa bygges nærmere

om,

end 5~_.alen fra kirkegaarden.

Uagtet det har vist sig, at der alligevel

i strid med

denne servitut - samt i strid med reglen om kirkens fortovsret
i ~nske

Lov 2-22-74 - er blevet

opført en garage paa den først-

nævnte ejendom, anser nævnet det dog ikke som paakrævet

at træf\

fe andre bestemmelser

ta

undergang

I

end, at den nævnte garage i tilfælde af

ikke maa genopføres.
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Ændringer i eller Omstødelse af denne
Kendelse kan klm kræves, hvis den 1nden 4 Uger indankes for Overfredningsnævnet, Slotsholmsgade 10, København K.

