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FREDNINGSNÆVNET>



KENDELSE
afsagt den 19ø oktober 1950

af naturfrodningsnævnet for Frederiksborg amt,

I et cirkulære af 260 januar 1949 har Kirkeministeriet
i forstaaelse med Statsministeriet - uutalt ønske om, at kir-

kernos og kirkegaardenes omgivelser kommer til at fremtræde saa
smukt og værdigt som muligt? specielt saaledes at skæmmende be-
byggelser saasom sprø jtehuse, tJ.'ansformatorstationer, garager,
hønsehuse, skure o. lign. ikke arfuringes saa nær ved kirken
(kirkegaarden), at skønhedsværdic:.Jl'gac-'Jr-i~abteller kirkelige
interesser krænkese• I denne anledning har nævnet ...efter forhandling med prov-
sten, sognepræsten og menighedsraadet - behandlet spørgsmaalet
forsaavidt Valby kirke angaar~-------...-..-- .....,

Denna kirke (der delvis Ar opført af skaanske sandsten i
midten af det 12, aarhundredc, og hvis altertavle er malet a~
Constantin Han~en), GI' forudon af offentlig vej omgivet af

I

l~,
følgende arealer:

Mod øst af et under kirken hørende areal~ der delvis anven-
des som parkeringspladso Med hensyn -I:;i3.dette areal træffes den
nedenfor anførte bestemmeleo.

Endvidero mod øst: matI'o nro 1 e, tilh~rende husejer
I

Tho Thomas sen" I
I

Mod nord matro nr, 3 a (den gam].\')'præstegaard), tilhørende
gaardejer Emil Anderseno I

\

Mod vest: matr, nr~ 3 1, 3 m og 3 n tilhørende gaardejer
Knud Ejner Sørensen.

Disse tre lodsejere har paataget sig de nedenfor anførte
forpligtel80r til kirkens beskærmelse"

Syd for kirken findes et areal (matr~ nro 3 i og 42), til-
hørende parcollist AJ.fred Larsen, der ikke har ment at kunne ind-
gaa paa nogen servitut, <la arealet _.selvom der er en oversigts-.



servitut - vil kunne bebygges.
Menighedsraadet bar dog oplyst, at man paatænker at erhverve

dette areal, og nævnet maa anse det som ønskeligt, ja endog som
paakrævet, at dette sker, da en bebygeolso paa dette sted (d~v~å.
ved sognevejen) vilde have en yderst uheldig virkning mel hensyn
til udsigten til kirken~

T h i b e s t e m m e s :

Paa matr, nr. 1 ef 3 a samt 3 l, 3 roog 3 n af Valby roaa der
_ ikke anbringes skæmmende ind retninger i en afstand af 10 m fra

kirkegaardenll

Det samme gælder d et under kirken hørende areal øst for
kirkegaarden forsaavidt hele arealet angaaro

Ved skæmmende indretninger forstaas garager, drivhuse,
boder, hønsehuse, skure, retirader~ sprøjtehuse, ledningsmaster,
transformatorsta tione:ro. li &po t, I

\ ,J, l
Donne kendelse vil være at tinglyse so~ ,servitutstiftende

I'el paa matr. nr. 1 e, 3 a samt 3 l, :3 m og 3 n af Valby by, Helsinge-
Valby sogno

Paataleret har fredningsnævnet for Fr0deriksborg amt og
I

menighedsraadet for Valby kirke, hver for Si!geller i foreningl'
I

tT li L, Buch~ Carl ploulsen
IKr" Nielseno

r~\"llddreinlS~e!{ra~1:Iu~~r.?~~~~~~\17~~'~'1~~f,~.:
.....,.. I..,.: 111!.o. .... ,..~ ... :.I ... u, t ~""''--vi lU[....
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Vedr. tilbygning til varmecentral ved Valby

Ved skrivelse af 16. oktober 1986 har Helsinge kommune for

menighedsrådet for Valby kirke ansøgt om nævnets tilladelse til

en tilbygning på 2 m2 til kirkens varrnecentral.

I den anledning meddeler nævnet herved i medfør af naturfred-

ti ningslovens § 34 (kendelse af 19/10 1950) tilladelse til det an-

søgte i overensstemmelse med det fremsendte projekt.

Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til na-

turfredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år

fra tilladelsens meddelelse.

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger anke s til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Fredningsstyrel-

•••
sen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker for gen-

nemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte tilladelse

må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. naturfrednings-

lovens § 58.

P. H. Raaschou
nævnets formand

Helsinge kommune

Rådhuset

3200 Helsinge.
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Ar 1987, den 19. august kl. 11 afholdt fredningsnævnet for

Frederiksborg amts nordlige fredningskreds møde i Valby under ledel-

se af formanden, dommer, P. H. Raaschou og med Troels Junker og Bent

Brogaard som udpegede nævnsmedlemmer .• Der foretoges:

F.S. 104/1987 Behandling af andragende

om tilladelse til opførelse af en udestue

på 21 m2 på ejendommen matr. nr. 3 l Valby,

der er omfattet af kirkefredning.

For Hovedstadsrådet mødte Ole Nørgaard.

For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte Hans

Lassen.

For Helsinge kommune mødte Peter Ibsen.

For menighedsrådet for Valby kirke mødte næstformanden Kaj

Blumensaadt og kirkeværgen Niels Lind.

For provstiudvalget mødte Valdemar Schlosser.

For Nationalmuseet mødte Robert Egevang.

For kirkeministeriet mødte stiftskontorchef Knud Jørgen Albrecht- I

sen.

Ejeren, Thorkild B. Jensen, blev antruffet.

Besigtigelse fandt sted.

Thorkild Jensen oplyste, at beboelseshuset er opført omkring

år 1900. Den overdækkede terrasse er opført i 1975 med byggetilla-

delse fra kommunen. Udestuen er projekteret lidt kortere end ter-

rassen, men lidt dybere end denne.

Det konstateredes, at terrassen er opført og den påtænkte ude-

stue projekteret i en afstand af 3 1/2 - 4 meter fra kirkegårdsmuren,
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2.

således at hele terrassearealet er omfattet af kirkefredningen.

Nævnsformanden bemærkede, at der ikke ses at være indhentet

tilladelse fra fredningsnævnet til opførelse af terrasseoverdækningen.

Robert Egevang bemærkede, at Nationalmuseet ikke har betænke-

ligheder ved projektet, der ikke væsentligt afviger fra den eksi-

sterende terrasseoverdækning. Han henstillede, at træværket males

i hvid farve.

Ole Nørgaard og Hans Lassen gav udtryk for principielle betæn-

keligheder ved projektet, idet de ikke fandt, at der bør dispenseres

fra den meget begrænsede kirkefredning.

Knud Jørgen Albrechtsen tilkendegav for kirkeministeriet, at

man som Nationalmuseet ikke har betænkeligheder af væsentlig karak-

ter.

Niels Linde tilkendegav, at menighedsrådet ikke har indvendin-

ger, fordi kirkegårdsmuren kun er 30 år gammel og ikke bevarings-

værdig. Han fandt sammen med Valdemar Schlosser, at det er ubetænke-

ligt at meddele tilladelse til opførelse af udestuen.

Nævnets medlemmer voterede:

Idet nævnet finder, at den projekterede udestue vil være min-

dre skæmmende end den eksisterende terrasseoverdækning, som nævnet

ikke finder tilstrækkeligt grundlag til at kræve sløjfet, meddelte

nævnet i medfør af naturfredningslovens § 34 (kendelse af 19/10 1950)

tilladelse til opførelse af en udestue som projekteret, men på be-

tingelse af, at udestuens træværk males med hvidt, f. eks. med Gori 88.

Nævnets afgørelse tilkendegaves.
Den således meddelte tilladelse bortfalder i henhold til natur-

fredningslovens § 64 a, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra

tilladelsens meddelelse.
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger ankes til Overfredningsnæv-

net af den, der har begæret fredningsnævnets afgørelse, Frederiks-

borg amtsråd, Hovedstadsrådet, kommunalbestyrelsen, Skov- og Natur-
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styrelsen samt anerkendte foreninger og institutioner, der virker

Itt for gennemførelse af naturfredningslovens formål. Den meddelte til-

ladeIse må derfor ikke udnyttes før ankefristens udløb, jfr. natur-
fredningslovens § 58.

Troles Junker P. H. Raaschou Bent Brogaard

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Hørsholm, den
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