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Egebæksvang Kirke
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FREDNINGSNÆVNET>

K E N TI E L S E

afsagt den 3' maj 1951
af naturfredningsnævnet

.

.

for Frederiksborg
amt •
,

"
I et cirkulære af 26. januar 1949 har Kirkeministeriet
l forstaaelse med Statsministeriet
og kirkegaardenes

-

- udtalt ønske om, at kirkernes

omgivelser kommer til at fremtræde eaa smukt og

værdigt som muligt, specielt saaledes, at skæmmende bebyggelser
I'

"'

ikke anbringes saa nær ved kirken (kirkegaarden), at skønhedsværdier gaar tabt, eller kirkelige interesser krænkes.

........

I denne anledning har nævnet efter forhandling med provsten

I

og menighedsraadet

behandlet spørgsmaalet forsaavidt EgebæKsvang

kirke angaar.
Denne kirke er opført 1896-97 og udmærker sig ikke ved noget tiltalende ydre.
Den er i det væsentligste
rende skovveje.

omgivet af statsskov med tilhø-

Dog findes mod nord fra gammel tid en de~,huse,

hvis.~~gside - som vender ud mod den proj&ktereue nye kirkegaard _
virker skæmmende i usædvanlig grad •
. I

---J
I
I

i

I
I

Ved en hensigtsmæssig beplantning paa den nye kj.rkegaarde
østlige side vil der dog formentlig i det store og hele Ktrrlne
raades bod derpaa.
Dette gælder dog ikke med hensyn til et af bagermester Si~vertz ovenpaa et udhus af sten anbragt, af træ opført, dueslag,

der paa grund af sin højde vil komme til at rage op over en
eventuel beplantning.
Nævnet henleder derfor opmærksomheden

paa, at dette udhus

med dueslag er i strid med lov nr. 174 af 31/3 1926 om brandpolit1"og bygnirtgsvæsen paa landet § 1 stk. 2, jfr. lov af 2\/31861
§ 1 §§ 1 og 2, ligesom det forsaavidt dueslagets vinduer ang. er i
strid med Danske Lov 5-10-56.
Det maa derfor anses for rigtigst, at menighedsraadet
ler kommunens bygningsinspektorat

foranlediger

el-

ialtfald dueslaget

fjernet.
Med hensyn til ejendommen matr.nr. 4ae og 4ba af Espergærde,
tilhørende grosserer Einar Skov, finder nævnet det rigtigst i med§ 25 at fastslaa det nedenfor anførte~

før af naturfredningslovens

T h i

b

e s t e m m e s :

Paa. den sydlige og vestlige side af forannævnte
d.v.s. de sider, der grænser umiddelbart

ejendom,

op til den gamle og

.den nye kirkegaard, maa der ikke uden nævnets tilladelse
ikke vil kunne forventes)

opføres nye skure o. lign.

(som

Det samme

gælder for ændringer af de nuværende eller genopførelse

af dis-

se i tilfælde af undergang.
~enne kendelse vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa matr.nr. 4-ae og 4ba af Espergærde by, Egebæksvang sogn.
Paataleret har menighedsraadet
fredningsnævnet

for Frederiksborg

for Egebæksvang kirke og

amt, hver for sig eller i

forening.

.J. L. Buch.

Carl Poulsen.

Carl Petersen.

Ændringer 1 eller Omstødelse af denne
Kendelse kan kun kræves, hvis den inden
4 Uger indankes for Overfredningsnævnet,
Slotsholmsgade 10, København K.

