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Overfredningsnævnets

afgørelse

af 15. juli 1983
i sagen om ændringer

af en tidligere

fredning af arealer

omkring Vallensbæk

lensbæk kommune,

Københavns

Fredningsnævnet
ved afgørelse

kommunes ønske om ophævelse
17. april 1951 gennemførte

kirke i Val-

amt (sag nr. 2539/82).

for Københavns

af 28. oktober

gennemført

amts fredningskreds

1982 besluttet

har

ikke at følge Vallensbæk

af en del af den ved deklaration

af

fredning af arealer omkring Vallensbæk

kirke og om fredning af et areal vest for kirken.
Formålet

,

med ændringerne

er navnlig at muliggøre

opførel-

i

sen af en sognegård

på arealet nord for kirken samt at bevare udsig-

ten til og fra Vallensbæk

kirke mod vest.

De fredede arealer omkring kirken er byzone og ifølge en
byplanvedtægt

fra 1959 udlagt til grønt område dog med mulighed

at opføre bygninger

med tilknytning

til kirken.

Sagen er rejst som fredningssag
Vallensbæk

kommune,

kunne gennemføres

den 23. april 1982 af

efter at over fredningsnævnet

1981 havde truffet afgørelse

for

om, at opførelsen

alene ved en dispensation

den 7. september
af en sognegård

ikke

efter naturfredningslo-

vens § 34.
Vallensbæk

kommune har påklaget

relse til over fredningsnævnet
res i overensstemmelse
"
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fredningsnævnets

med påstand om, at fredningen

med fredningsforslaget.

afgøgennemfø-

2.

III

For over fredningsnævnet , har miljøministeriet
styrelsen),

hovedstadsrådet,

Danmarks Naturfredningsforening,

bæk bys Laug og nogle af beboerne
ningsnævnets

Vallens-

udtalt sig til fordel for, at fred-

afgørelse

stadfæstes.
Det er navnlig anført, at opførel2
på ca. 750 m umiddelbart nord for den meget

sen af en sognegård

mindre romanske 1100-tals

kirkebygning

med kirkegård

de i strid med formålet med den i 1951 gennemførte
let er at sikre kirkens frie beliggenhed
Vallensbæk

(frednings-

vil være afgøren-

fredning.

i den nordøstlige

Formå-

udkant af

landsby ved at friholde arealer af tilmed beskeden

størrel-

se - en 40 m bred bræmme - nord og øst for ~irken for bl.a. bebygge 1se.
Udover Vallensbæk

I

nings lokalkomite,

kommune har Danmarks Naturfredningsfore-

menighedsrådet,

kirkeministeriet

boerne udtalt sig imod fredningsnævnets
førelse af fredningsforslaget.
oprindelige

fredningsformål

afgørelse og støttet en gennem-

Der er her navnlig henvist til, at det

ikke fortsat gør sig gældende,

ten til kirken er blevet meget kraftigt reduceret
den 1951.

Opførelsen

for den synsmæssige
liJ'
I

I~'

af sognegården

oplevelse

under de nuværende

i de forløbne år si-

vil derfor være uden betydning

af kirken.

Den foreslåede

forhold, og gennemførelsen

således betyde en forbedring

fredning vil

af fredningsforslaget

i forhold til den eksisterende

anført, at det er væsentligt

funktion, at sognegården

•

idet udsig-

sikre udsynet til og fra kirken mod vest, hvilket er det væsentlige

Det er endvidere

I

og andre af be-

placeres

rørende pleje og vilkår for byggeriets
I sagens behandling,

Over fredningsnævnet

de samfundsmæssige

frednngsbestemmelser

ved-

af området, har

medlemmer.

skal udtale:

- at sikre Vallensbæk

sig fortsat gældende.

Lokal-

påbegyndelse.

Uanset den i området stedfundne
lige fredningsformål

til kirken.

herunder besigtigelse

deltaget 9 af overfredningsnævnets

fredning.

af hensyn til kirkens

i nær tilknytning

komiteen har fremsat forslag til supplerende

vil

udvikling

gør det oprinde-

kirkes frie beliggenhed

Der findes ikke uden en begrundelse

-

i tungtvejen-

hensyn at burde foretages ændring af den tidligere

gennemførte
holdes.

fredning med den følge, at fredningsformålet ikke kan opretØnsket om at opføre en sognegård på ca. 750 m2 umiddelbart

nord for kirken findes ikke at kunne begrunde, at en del af den eksisterende fredning ophæves,
fredes.

selvom

landzonearealet

vest for kirken

3.
~'
I,

Fredningsnævnets

afgørelse

af 28. oktober

1982 stadfæ-

stes derfor.
Overfredningsnævnets
mod 3.

Mindretallet

det foreslåede
ne tungtvejende
fredningsforslag

beslutning

har fundet, at opførelse

sted i nær forbindelse
samfundsmæssige

.

CJ

kh.

med kirken repræsenterer

burde gennemføres.

~

af en sognegård

hensyn, at det af kommunen

P.o.v.

A.:'

er truffet med 6 stemmer

~-

Bodil LUnd-JaCObSe~
fung.formand

på
sådan-

fremsatte
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År 1982 den

28. oktober

1982 afsagde

NÆVNETFOR KØBENHAVNS 'MTSRÅDSKREDSsålydende

KENDELSE:

'.'.'

FREDNINGS-

2.

Ved skrivelse af 23. april 1982 har Vallensbæk
kommune i medfør af naturfredningslovens

§ 13 rejst frednings-

sag for arealer vest for Vallensbæk kirke og som betingelse
fredningssagens

gennemførelse

for

i medfør af naturfredningslovens

§ 34 a begæret den arealerne nord for kirken - matr. nr. 15 ~
og 16 aø Vallensbæk ved deklaration

tinglyst den 18. februar

1952 pålagte fredning delvis ophævet med henblik på at lade
opføre en sognegård på arealet.
Den rejste fredningssag
~

nr. 15 a Vallensbæk.

vedrører en del af matr.

der ejes af Vallensbæk kommune. Fredningen

har til formål at bevare udsigten til og fra Vallensbæk kirke.
og påstanden

er sålydende:

§ l.
De på vedhæftede kortbilag med åben skråskravering
markerede arealer er omfattet af tinglyste fredningsbestemmelser
pålagt i 1952. Bestemmelserne

,

til og fra kirken.
På den del af arealet der er beliggende nord for
kirken og på kortbilaget

•

har til formål at bevare udsigten

indrammet af en kraftig stiplet linie

begæres fredningsbestemmelserne
turfredningslovens

ophævet under henvisning til na-

§ 34 a.

§ 2.
På det resterende med åben skråskraverlng
areal bevares fredningsbestemmelserne

viste

fra 1952. Fredningen ud-

vides til også at omfatte det med kryds skravering viste areal •

•

3.

Følgende fredningsbestemmelser

påhviler herefter

de arealer, der er indrammet med kraftig fuldt optrukket

linie.

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med
udsigtsødelæggende

beplantning,

ligesom der heller ikke på area-

lerne må anbringes transformerstationer,

telefon- og telegraf-

master og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder,
vogne til beboelse eller opbevaring
skønheds forstyrrende

isboder,

af redskaber eller lignende

genstande. Der må i det hele ikke foretages

ændringer i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende

I

eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
Dog skal det være tilladt på det fredede areal af
matr. nr. 15 ~ at foretage beplantning

med spredte trægrupper

og lave buske samt for at give bedre indblik til kirken at foretage gennembrydninger

i det eksisterende

hegn i skellet mellem

matr. nr. 15 ~ og 12 ~, ligesom fredningen

ikke er til hinder

for anlæg af gang- og cykelsti fra Vejlegårdsvej

til Kirkebakke

Alle.

,

Den begærede ophævelse af fredningen vedrører arealer af matr. nr. 15 ~ og 16 ~

Vallensbæk,

beliggende nord for

kirken. Disse arealer er sammen med dele af matr. nr. 16 ~ og

•

16 2, beliggende

syd for kirken, som nævnt pålagt fredning iføl-

ge deklarationer

tinglyst 18. februar 1952, der blandt andet in-

deholder forbud mod bebyggelse
og forbud mod foretagelse

og udsigtsødelæggende

af ændringer

der kan virke skæmmende eller hindrende

beplantning

i den bestående tilstand,
for udsigten til eller

fra kirken.
Bekendtgørelse
ket i Statstidende

om fredningssagen

og i "Søndagsavisen".

har været indryk-

4.

Sagen er behandlet af nævnet i et mød~ og nævnet
har foretaget besigtigelse.
Til mødet har været indkaldt:
Vallensbæk kommune.
det af Hovedstadsrådet
det af Vallensbæk

udpegede medlem af nævnet, Knud Rasmussen.

kommune udpegede medlem af nævnet, Sv.Aa. Fiseher.

Danmarks Naturfredningsforening.
Fredningsstyrelsen.
Fredningsstyrelsen,

~

Fortidsmindeforvaltningen.

Københavns amtskommune, teknisk forvaltning.
Hovedstadsrådet.
statsskovrider

E. Laumann Jørgensen.

SkovstyreIsen.
Planstyrelsen.
Motorvejskontoret.
Vallensbæk Menighedsråd

v/formanden

Knud Schriver.

Kirkeministeriet.

1It

landinspektør

Gunnar Aage.

arkitekt Palle Drost.
Nordsjællands

Elektricitets

Aktieselskab.

Endvidere har sognepræsterne,

Wallensbek

byes Laug,

de berørte naboer samt andre personer, der har deltaget i det af
Vallensbæk kommune afholdte offentlige møde om sagen fået underretning om tidspunktet

for mødets afholdelse.

Det bemærkes,

at Københavns amts fredningsnævn

12. maj 1981 1 medfør af naturfredningslovens
dispensation

§ 34 har meddelt

fra den på matr. nr. 15 s og matr. nr. 16 ~

lensbæk tinglyste

den

fredning til opførelse af sognegården,

Valmen at

5.

afgørelsen af Miljøministeriet,

Fredningsstyrelsen,

stadsrådet og Danmarks Naturfredningsforening
tilOverfredningsnævnet,

Hoved-

blev påklaget

der ophævede fredningsnævnets

af-

gørelse.
Menighedsrådet

i Vallensbæk har oplyst, at kir-

ken, der er 230 m2, er ca. 800 år gammel og den eneste kirke
i kommunen. En udvidelse

tt

servicebygning
tilknytning

~

af kirken i form af opførelse

har længe været påkrævet,

til kirken. Servicebygningen

af en

og den bør ligge i
er projekteret

til

750 m2, og der er indtil nu anvendt 1.215.248 kr. på projektet.
Vallensbæk
anført, at bygningen

kommune har anbefalet projektet

og

ikke vil hindre udsynet til og fra kir-

ken, og at den fredning, der tilbydes af kommunen, tilgodeser
de hensyn, der bør tages til kirken. Der er ikke længere adgang til kirken nordfra,
med motorvejsanlægget,

idet vejen blev lukket i forbindelse

og servicebygningen

vil ikke kunne ses

fra syd, øst og vest.
~

Fredningsstyrelsen,
Naturfredningsforening

Hovedstadsrådet

og Danmarks

har udtalt sig imod, at fredningen

hæves. Fra Fredningsstyrelsens

op-

side er det anført, at fredning

af arealer omkring vore kirker begyndte med provst Exner's arbejde, der medførte,

at man ad frivillig vej fik fredet og der-

med sikret arealerne om en række kirker, herunder Vallensbæk
kirke. Fredningsdeklarationen
landskabet,
opførelsen

sikrer kirkens fjernvirkning

i

og udsynet til og fra kirken vil blive ødelagt ved
af den meget store servicebygning.

har tilsluttet

sig disse synspunkter

Hovedstadsrådet

og tilføjet, at sagen 3

6.

gange har været behandlet

i Rådet, hvor man ikke kunne gå ind

for en bebyggelse nord for kirken. Bygningen vil kunne placeres andre steder i kommunen.
Danmarks Naturfredningsforening
bygningen vil virke meget dominerende
vej og har iøvrigt tilsluttet
Hovedstadsrådet

I

har tilføjet, at

set fra Vallensbæk

Torve-

sig det af Fredningsstyrelsen

anførte. Danmarks Naturfredningsforening

videre bemærket, at fredningspåstanden

og

har

ikke er tilstrækkelig

præciseret.
Fra beboers ide er det blandt andet gjort gældende, at Vallensbæk kirke ligger i "den grønne kile", der skal
være vestegnens grønne område, og at de få historiske værdier
bør bevares, hvorfor fredningen

omkring Vallensbæk kirke må

bibeholdes og udvides. Der er muligheder

f~r at placere en sog-

negård andet steds. Befolkningstilvæksten

,

sker i kommunens

syd-

lige og nordlige del og ikke i landsbyen, i hvis udkant kirken
er beliggende.

Der er opført en materielbygning

areal uden fredningsnævnets
sigtshæmmende

bevoksning

tilladelse.

på det fredede

Denne bygning og den ud-

bør fjernes.

Fra anden side i befolkningen

har man anbefalet

kommunens forslag og peget på, at projektet er anbefalet af Nationalmuseet,

Kirkeministeriet

og Den kgl. bygningsinspektør.

7.
Nævnets bemærkninger:
Et flertal af nævnets medlemmer finder, at en
ophævelse af fredningen på de nord for kirken liggende arealer - angivelig med det formål at lade opføre en servicebygning - ikke bør finde sted.
Disse medlemmer

finder ikke, at den på arealer-

ne tinglyste fredningsdeklaration
En servicebygning

har mistet sin betydning.

som den projekterede

vil iøvrigt, uanset

dens æstetiske værdier, virke alt for dominerende

II

i relation

til den lille kirke, og de tinglyste fredningsbestemmelser
har netop haft til formål at hindre bebyggelse

i kirkens

umiddelbare nærhed. Da den af kommunen rejste fredningssag
er betinget af en imødekommelse
af fredningen, vil kommunens

af begæringen om ophævelse

forslag efter disse medlemmers

opfattelse i det hele være at afvise.

(}~.~

~!}t1.~XJ4Ay

I. HeidH-J,rgen~~~

Knud Rasmussen.

Et medlem af nævnet, Sv. Aa. Fiseher, finder,
af de af Vallensbæk kommune anførte grunde, herunder at udsigten til og fra kirken, efter at der ikke længere er adgang til kirken nordfra, næppe vil blive hindret af den projekterede bygning, at kommunens

_ø
(y/kj",

forslag bør fremmes.

'-1'

lu~

Sv. Aa. Fiseher.
Der vil være at træffe afgørelse efter stemmeflertallet •

.
,

,

•

8.

Nævnets medlemmer
om eventuel fjernelse

er enige om, at spørgsmålet

af den i sagen nævnte materialbygning

og en del af beplantningen

vil være at behandle under en sær-

skilt sag.

/l

C'·

9"7,.

~

101l~N

~df~

l. Helde-Jø~ger

---.. --

formand.

,

Knud Rasmussen.

T H l

Sv. Aa. Fischer.

B E S T E M M E S :

Det af Vallensbæk
ningslovens

§ 34 a og

kommune i medfør af naturfred-

§ l jfr. § 13 fremsatte forslag om op-

hævelse af fredning af arealer af matr. nr. 15 ~ og 16 ~
Vallensbæk

og fredning af del af matr. nr. 15 ~ Vallensbæk

af
by

og sogn bør ikke fremmes.

Af hensyn til bestemmelsen
§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~

nævnets afgørelse foruden af an-

drageren og kommunalbestyrelsen
nævnet af: Miljøministeren,
anerkendte

foreninger

vens § 8, og ~

kan indbrings for Overfrednings-

Hovedstadsrådet

og institutioner

klagefristen

i naturfredningslovens

og Amtsrådet samt

jfr. naturfredningslo-

er 4 uger fra modtagelsen

værende kendelse.
/""l

'~/ 'ulA)(;,. firh/ll JA
l. Heide-J0iLgelf~~,t) l..--..
/I'

'"

A

•
II

f

civildommer,

formand.

.

af nær-

9.

Udskriftens

rigtighed

bekræftes:

, den 28. oktober
Fredningsnævnet for Kobenhavns amtsrådskreds
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup
01 - 622644

•

1982.
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U D S K R I F T
A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR FREDNINGSNÆVNET

FOR

K0BEtffiAVNS Al'1TSRÅDSKREDS.

År 1982 den lo. september kl. 10.00 afholdt Fredningsnævnet

for Københavns amtsrådskreds møde i Vallensbæk, hvor da foretoges:
F.S. 67/1982 m.fl.:

Begæring af 23. april 1982 fra Vallensbæk kommune om ophævelse af del
af den på matr. nr. 15 ~ og matr. nr.
16 aø Vallensbæk by, Vallensbæk, tinglyste deklaration af 18. december

,
•

1952 - arealet umiddelbart nord for
kirken - dels at udvide det fredede
område med et areal vest for kirken del af matr. nr. 15 ~, 15 ~ og 16 ~
Vallensbæk by, Vallensbæk.
Nævnet var mødt således:
l) formanden, civildommer l. Heide-Jørgensen.
2) det af Vallensbæk kommune udpegede medlem af nævnet, Sv.Aa. Fischer.
Det af Hovedstadsrådet

udpegede medlem af ~~vnet, Knud Ras-

mussen, havde meddelt, at han var forhindret i at give møde på grund
af 'en hastende forretningsrejse

til udlandet.

Miljoministeriet
J. nr. F. \u,), _ ~~

~

2.

Der fremlagdes:
l) skrivelse af 23. april 1982 fra Vallensbæk kommune til nævnet.
2) fredningsforslag.
3) tingbogsattest

for matr. nr. 15 a Vallensbæk by, Vallensbæk.

4) tingbogsattest for matr. nr. 15 s, 16 aø Vallensbæk by, Vallensbæk.
5) fotokopi af dekl~ration tinglyst den 18. december 1952 på matr. nr.
15 a m.fl. Vallensbæk by og sogn.
6) fotokopi af fredningsoverenskomst,

,

tinglyst den 18. december 1952

på matr. nr. 16 e Vallensbæk by og sogn.
7) fotokopi af fredningsoverenskomst,

tinglyst den 18. december 1952

på matr. nr. 16 2 Vallensbæk by og sogn.
8) fotokopi af fredningsoverenskomst,

tinglyst den 18. december 1952

på matr. nr. 16 a Vallensbæk by og sogn.
9) fotokopi af fredningsoverenskoms~

tinglyst den 18. december 1952

på matr. nr. 15 a m.fl. Vallensbæk by og sogn.
lo) kortbilag.
11) fotokopi af mødereferat vedrørende Vallensbæk kirke af 21. december

,
•

1981.
12) fotokopi af skrivelse af 21. januar 1982 fra Hovedstadsrådet

til

Vallensbæk kommune.
13) fotokopi af skrivelse af 18. februar 1982 fra Wallensbekbyes

Laug

til Vallensbæk kommune.
14) fotokopi af skrivelse af 5. marts 1982 fra Else og Leif Nielsen
til Vallensbæk kommune.
15) Statstidende for den 14. maj 1982, hvori bekendtgørelse
ningssagens rejsning har fundet sted •

..

,

om fred-

3.

16) fotokopi af "Søndagsavisen"
om fredningssagens

af 23. maj 1982, hvori bekendtgørelse

rejsning har fundet sted.

17) fotokopi byplanvedtægt

for et grønt område omkring Vallensbæk

kirke
18) indkaldelse.

19) kvittering

fra postvæsenet

for afsendelse af indkaldelse til de

i sagen interesserede.

,

Sagen påbegyndtes
ter forhandlingerne

med besigtigelse

fortsattes på "Korsagergaardll,

nede mødet og redegjorde

for anledningen

For Vallensbæk

til mødets afholdelse.

Lone Schriver. Kommunal-

Henning Vagn Jensen var mødt.

For Danmarks

Naturfredningsforening

For Fredningsstyrelsen
For Hovedstadsrådets

,

hvor formanden åb-

kommune mødte borgmester Poul Hansen, arki-

tekt Amy Iller, kommunalbestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem

af arealerne, hvoref-

mødte Anni Freiesleben.

mødte Ebbe Kjeld Pedersen.
fredningsadministration

mødte Lars

Thiim.
Københavns

amtskommune,

teknisk forvaltning, var ikke re-

præsenteret.
Statsskovrider
PlanstyreIsen

E. Laumann Jørgensen var ikke mødt.
var ikke repræsenteret.

Motorvejskontoret
Vallensbæk

var ikke repræsenteret.

Menighedsråd

mødte v/formanden Knud Schriver

og kasseren Sv. Erik Kofoed.
Sognepræst
var mødt •

......_-

".-

~-

Fred Andersen

og sognepræst Finn Dyrhagen

4.

Arkitekt Palle Drost var mødt.
Landinspektør

Gunnar Aage mødte v/landinspektør

Søren

Boysen.
Kirkeministeriet

og S+iftsøvrigheden

mødte v/Knud Mag-

nusson.
Wallensbek byes Laug mødte v/Finn Grabau og Max Renard.
Nordsjællands

•

Elektricitets

SkovstyreIsen var ikke repræsenteret.
Else og Leif Nielsen var mødt •

•

Lasse Poulsen var mødt.
Henning Lektonen var mødt.
Thorkild Pedersen var mødt.

Under besigtigelsen
placeringer

,
•

A/s var ikke repræsenteret •

gennemgik arkitekt Drost de fem mulige

af servicebygningen,

som vist på tegningen, og oplyste,

at placering nr. 3, der kræver ophævelse af fredningen, er den, der
foretrækkes. Borgmester Poul Hansen oplyste, at kommunens tilbud om
fredning af arealet vest for kirken er betinget af, at fredningen
nord for kirken ophæves, således at der skabes mulighed for opførelse
af servicebygningen

på det fredede areal •

Under forhandlingerne
manden for menighedsrådet,
menighedsrådet

på "Korsagergaard" redegjorde for-

Knud Schriver, for sagens behandling i

og oplyste, at kirken, der er

eneste i Vallensbæk,

800

år gammel, er den

og at en udvidelse i form af en servicebygning

længe har været påkrævet. Der blev derfor udskrevet en arkitektkonkurrence, hvor arkitekt Drost's projekt blev nr. l.

Arealet nord

5.

for kirken, hvor bygningen tænkes opført, blev erhvervet af kirken i 1966, men først i december 1980 blev man klar over, at der
var tinglyst en fredningsdeklaration.
arbejdet skitseprojekt

På det tidspunkt var der ud-

og detailprojekt

jekt var anbefalet af Nationalmuseet,
bygningsinspektør.

Servicebygningen

konfirmationsforberedelse,

tt

af arkitekt Drost, hvis pro-

Kirkeministeriet

og Den kgl.

skal indeholde lokaler til

der nu holdes på 3 skoler og i præste-

gården, lokaler til menighedsrådet,

sakristi, kordegnekontor,

kir-

kegårdskontor m.v. og bør ligge i nær tilknytning til kirken.
~

Sv. E. Koefoed oplyste, at der indtil nu er anvendt 1.215.248 kr. inclusive kloakering på projektet •
.Borgmester

Poul Hansen oplyste, at kommunen har anbefalet

projektet, der ikke vil hindre udsynet til kirken. Der er ikke længere
adgang til kirken nordfra, idet vejen er lukket. Den tilbudte fredning
af arealet syd for kirken tilgodeser de hensyn, der bør tages til den.
Servicebygningen

vil ikke kunne ses fra syd, øst og vest. Nord for

kirken ligger et landbrug, hvor der i givet ~ald vil kunne opføres

e
e
e

siloer, der ville være ødelæggende for kirken.
Ebbe Kjeld Pedersen, Fredningsstyrelsen,

bemærkede, at

fredning af arealer omkring vore kirker begyndte med provst Exners
arbejde. Det lykkedes ad frivillig vej at få fredet arealerne omkring
en række kirker, herunder V~llensbæk kirke. Fredningen fra 1951 tilgodeser de fredningsønsker,

man havde, og sikrer kirkens fjernvirkning

i landskabet. Den landskabelige

synsvirkning rækker mod øst, vest og

nord og vil blive ødelagt ved opførelsen af den projekterede
store service bygning. Fredningsdeklarationen

meget

sikrer udsigten til og

fra kirken og fastholder kirken som et markant element i landsbyen

~
I

j
I
I

6.

beliggende på et højdedrag i udkanten af denne.
Lars Thiim, Hovedstadsrådet,

tilsluttede sig det af

Ebbe Kjeld Pedersen anførte og oplyste, at sagen 3 gange har været
behandlet i Hovedstadsr~det,

hvor man ikke har kunnet gå ind for be-

byggelse nord for kirken. Nationalmuseet har anbefalet byggeriet,
dog under forudsætning af, at arealet ikke var fredet. Pengene er
ikke spildt, der findes andre muligheder for placering af bygningen.
Anni Freiesleben, Danmarks Naturfredningsforening,
tede sig Fredningsstyrelsens

4r

tilslut-

synspunkt og bemærkede, at bygningen vil

virke meget dominerende set fra Vallensbæk Torvevej. Deklarationen
hviler ogs~ p~ matr. nr. 16 ~ og 16 -2 Vallensbæk, hvilket ikke er oplyst af kommunen. Den foreslåede fredning af arealet vest for kirken er ikke tilstrækkeligt præciseret, der mangler bestemmelser om
terræ~~ndringer, veje og en beplantningsplan.
Sognepræst Fred Andersen bemærkede, at bygningen tilgodeser kirkens funktioner. Det er et udmærket projekt, der er anbefalet
af alle ansvarlige myndigheder.

•e
•

Sv. Erik Koefoed udtalte, at han er enig i, at kirken
kan ses fra 3 sider, t~rnet er 22 m. højt. Det eksisterende kapel
har en højde på 7,35 m., og det kan ikke ses. Den projekterede bygnings højde er 6,9 m. og vil derfor ikke ødelægge udsynet.
Kirken er 230 m2 og servicebygningen 749 m2•
Finn Grabau, Wal1ensbek ~yes Laug, udtaler, at den politiske debat og folks medleven og forståelse for bevaring af de
historiske værdier er årsag til, at projektet blev standset i 1980.
Der er andre muligheder i kommunen for placering af en sognegård.

e·

7.

Thorkild Pedersen, medlem af Wallensbek byes Laug, anbefaler projektet.
Else Nielsen, borger i kommunen, udtaler, at den grønne
kile, hvor kirken ligger, må bevares, og tilslutter sig Danmarks
Naturfredningsforening,

Fredningsstyrelsen

og Hovedstadsr~det.

Leif Nielsen bemærker, at der ikke er vækst i selve landsbyen. Nord og syd for landsbyen vokser befolkningstallet,

og der er

reserveret arealer til brug for kirkegård. Fredningen fra 1952 har

81

ikke mistet sin betydning(og

det er en pression at pege på, at der

er anvendt ca. 1,2 mille kr. på projektet.
Henning Vagn Jensen bemærker blandt andet, at børnetallet er dalende og behovet måske ikke så stort. Vallensbæk kirke
ligger i den grønne kile, der skal være vestegnens rekreative område. I et område, der ikke er forkælet med historiske bygninger
og landskabelige værdier, er det uhyre vigtigt at bevare det, der er.
Derfor bør fredningen omkring Vallensbæk kirke bibeholdes og udvides. Og samtidig bør de tiltag omkring kirken, som er i strid med

•e

fredningsbestemmelserne

fjernes, så de, der færdes i området, vil

kunne få virkelig glæde ud af det.
Dommeren sluttede forhandlingerne med bemærkning, at
der senere vil blive afsagt kendelse i sagen.

l. Heide-Jørgensen.
formand.

Sv. Aa. Fiseher.
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Udskriftens

rigtighed bekræftes:
, den 15. oktober 1982.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskredL
Gentofte civilret
Rygårdsvænget 6
2900 Hellerup

01 - 622644
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I. Helde-Jørgensen
civildommer

FREDNINGSNÆVNET>

afskrift.

matr.nr. l5a m.fl. af Vallensbæk by og sogn. Anmeldera
FredniqsDwne't for KabeDhavns
amtsråds kreds ,
Howi tzvej 32, F.
stempel- og gebyr fri.

F r e d n 1 n g s o v e r e n s k o m s t :

i

l

I

Undertegnede gårdejer Michael Hansen, Vallensbæk, erklærer
sig villig til, som ejer af matr.nr. l5a af ValleD8b~k by og
sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den
fri beliggenhed af Vallensbæk kirke.
Arealet beskrives således: En bræmme i lIo meters dybde regnet
ffa kirkegårdsmuren mod nord og stDekkende sig i hele den på~ldende
lods bredde vest-0st.
Fredningen har f~lgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udøigtsødelæggende
beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne aå anbringes traDBformatorstationer, telefon- og telegratmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller oPbevaring
at 'redskaber eller lignende slteDhedsforstyrrende genstande. Der lDå i
det hele ikke foretages ændringer i den nu best4ende tilstand, der
kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra kirken.
For fredningen kæves ingen era tatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningst11bud tinglyses på min
forn.i.:~teejendom, dog uden udgift for lIlig.
Fåtaleberettiget er fredningsni:.i:Vnet
for Københavns emtsrådekreds
og menighedsrådet for Jallensbæk sogn.
, den 1?/4 1951.
Michael Hans en
Til vitterlighed.
l'•K • Lars en •
ulæs .navn. sign.
Idet fredningsnævnet modtager og ~dkend.r foranstående fredningstilbud, besteallResdet, at fredningen vil være at 178 e på matr.n~.
l5a af Vallensbæk b7 og sogn.
dt,
/
Det fredede areal er indtegn et på vedlagte tort, at hvilket en"
genpart bedes henlagt på akten.
i'redningsnæwet for K.øben~8vns amtsrådskreda, den 12/5 1952.
A.C. P'aartoft. Chr. Haucn.
Ntlauø Ol••
Hans Serensen.
medle. at sognerådet.
Indført i dagbogen for røtsk:r.nr. 3.
Kbhvns. amts sendre og Amager
birk, den 18. deo. 1952.
178t på matr.nr. l5a alene.
Olrik.
/ Heslet.
Poulsen.

I

afskrift.
matr.nr.

!

/<f6()~

/~-5.'L

16a af Vallunba:1c by og sogn. iD.eld.rl
PrednlngøDEYDettor KabeDhavD8
em1isråds k reå,
Ho.ltzve~ '2, r.

F

,

REG. NR.

r e

d

n

i

n g s o v e r e n s

t

o • •

t

I

Undertegnede gårdejer P.O. Petersen erklærer 81g villlg
til,
80. e~er at Ilatrnr.
16a af Vallensb:i:lt bf og sOSDat lad. et areal
Id dette matr.nr.
freåe, for at silere den tri beliggenhed at ValleDJIblllk
kirke •
• reslet beskrives således:
en b~mme at 40 meter. dybde regnet
tra ttttegårdslluren
dels mod nord dele 1I0d.-810 og atgn.nset Bod syd at
BlVDdbyvejeD.
Fredningen har f.1gende omfang:
Arealeme må ikke bebygges eller bep181Jtes .e4 udsigtBadelllllggende
beplantning, ligesom c1er heller ikke pi arealerne al nnbrlbges trana-.
toreatoretat1oner.
teletonog tel egratm8ster og llgnende eller opsettes skure. udsalgsatec1er. isboder. vogne til beboelse ell.r·opbeY&rlng
at redskaber eller llgnenåe sbnhedsforstyrrende
gea.stæde. D.r al 1
det hele lkke foretages lindr1.Dger i den nu bestående tilstand.
der kan
virke skæl1111ende
eller b.indrende tor udsigten til eller tra ki!'ten.
:r~r fredningen kÆves iDgEmerstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående frednlagstilbuu
t1agl18e8 pl 81n
fOl'Dlilvoteejendoll, cog uden uaøtt
for 1I1g.
:fåtaleberettiget
er tredn1ngsmrvnet tor Kalbenhavns at8rå.4skreds
og cenigaederådet tor Vallensbæk sogn.
Vallensbæk, den 1?/4 1951.
P.O. Peter •••
Tll y1tterllgbed.
P.K. Larsen.
u1æ-s.navn. sign.
tut
tredDlngsDWvnet .o4tager og godkmder foranstående tre4nlasstl1bu4.
beste •• es d.t. at fredlllngea vil w:re at 1188 p(l'aat-l-.nr.;,
.
I
l6a af Vallensblek by, VallerusbBt sogn.
Det tredede areal er indtegnet på vedlagt. tort,
at hvilket _
genpart becles nenlagt på a\eten.
8redDlngenliiVDettor Kabenhavna 8IItsrldakreå,
cl_ 12/5 1952.
Ohr. Høuch.
l'4118W1 01S8h
A.O. 'aartott.
lIedl_ af sognerAdet.
HaDS Sarens en •
Indtart 1 dagbogen tor retetr.
nr. ,.
Kbnvns amta s8ndre og Aaager
'blrk, 4en 18.dee. 1952.
1~8t.
Olrik
/ Heslet
Poulsen.

\

\

Atskritt.

.. tr.nr.

16. at Val1ensb'itk b)" og sogn.

REG. NR. //'0/9
....14.ra

'l'edDiØPDWl1et

amtsrAdak re48 ,
Bøwl tll"'&3 32. ,.
steepe1-

~
tor labenhavDl

og geb7r.trt.

Undertegnede besty relae tor kirkalig torøDll18 tor løm .18810B
l Danmark: erklll:rer alg villig til,
80a repDtseot.ren.de e3er8D d
lIatr.nr.
lbe af Vallen.ble\( by og sogn, at la4e .t areal at 4ette
l1atr.nr.
trede, tor at alltre den fri beUggenheclxat tEt. Vallæsbltk
kirke.
Arealet beslerl..... såled.a; .isslonshus.te
ha.e. soa g_u.r
til
Bæ nd.b,JVe
jen.

-

i'Hdnlllgeo har r",lgeocle olllfang&
Arealem. ai lkke bab7sgea eller beplanteø ... udalstudelwggeDde
baplaDtn1ng, llgeøoa der neller lltke pi analeme
.. ubrlasu transtormatorstationer,
teletoD- 06 telegrdaaetør
08 IIp_d.
eller opewttee skure, udøalgeeted.er.
1ebodel", V08D. til bebo.t •• ell.r
opbnarlng
at J.:ecSakabereller lignende skAlfnhedsforet7rren4.
8etl8_cle~
Uår al l
clet bele ikke foreUges .nclrlager
1 cleo DU beatlede
1011.tar141,4er klID
v1rke økae_ende eller hlnclrende tor u4sigt.
til ell.r
fæ Itlrken.
Be8~re1sen tor klrkeUg forening tor den indre al •• 10n i Dan.art
torbeholder
elg dog ret til at to re tage en ud.videl .. at 4. på matr.nr.
l6e at Valleosblr:tI: bl optMrte aiøslonsDue,
iCle~ lI8Il er lDdtorstlet
.e<l,
at eD eventuel uclv1<lelse af' den tor tiden verenele bllDIJJ8 tuD te
ske etter trec1Dlngsaønets goclll:ende1øe.
For tredniD@8D k11l:V8S lngen 81"8 tatn1.ng.
Bøstyorelsen er enig 1. at o.enøU.8nde trednlagat1lbud
tiag17s8s
på
torni&:YDte 8~endoll. Qog ud.en wig1tt tor 83ere.
Fital.berettiget
er tred.nlDgsDiNnet tor iabenhaYD8 am1;8dcJstl:rec1a
og aenlghec1an4et tor Vallensbllik sogn.
Løb8llhava

iUrltelig

V ••

8/5 1951.

forening for den i n4re .halon
6. Zaoho.

i O_HIt.

!

I,

f

t_.~

I

'.

4eIl

Id.et tred.n1qar.llwnet aodtaøer os goc:Ut8ll4.r foran.tlede
tfeclnlas8t11b\ld, b..
4et, at trednins. "fil y•• at 171'8 p4 .atr.
Dr. 168 at Valle.s1:llitk b7. Yalleoabell: 80gD.
Det fredede areal er ind 'eau t på Ye41este tort. at bYlltet .11
senpart bedea henlas' pi akt8D.
lredDiasaD.m.' tor lUtb8llha'YDS 8IIltarldatrecl8,
Mn 12/5 1952.

Hliau.aOle.n.
•• 41 ..

OU. llauch.

A.O. 'urtett

•

af ø08J18Jll4e~.
RaDs Ser8fts ØD.
Inc1t.ørti dagboge tor retaltr.Dr.,.
Kbbvnø. 8111;s .ndre 08 A_ser blrlc,
den l8.dec. 1952. 118t pA l6e. love og u4s. at tortlandllng8J)t\t. forøv.
Olrik.
.-t;.
il"WI' .......

"fUt'

I
./

REG. NR. /tI'~c/fJ
afskrift.

j

matr.nr.

160 af Vallensbæk

by og sogn. Anmelder:
Fredningsnævnet
for Københavns
amtsrådskreds,
Howitzvej 32, F.
stempel-

F

I

i

~k8L

og gebyrfri.

r e d n i n g s o v e r e n s k o m s t :

Undertegnede
kirketiend~er
for Vallensbæk erklærer sig
villig til, som ejer af matr.nr. 16~ af Vallensbæk by og sogn,
at lade et areal ai dette matr.nr. frede, for at sikre den fri
beliggenhed af Vallensbæk kirke.
Arealet beskrives således: den syd for kirken oeliggende
grund, som gnænser til torvevejen og som oenyttes til
parkeringsplads.
Fredningen har følgende omfang.
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må
anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster
og
lignende eller opsættes skure, udsalgssteder, iSboder, vogne til
'beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende akønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer
i den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrendl
for udsigten til eller fra kirken.
For fredningen knEves ingen erstatning.
~jeren er enig i, at ovenstående fredningstilbud
tinglyses på
fornævnte ejendom, dog uden udgift for ~jeren.
Påtaleberettiget
er fredningsnævnet for Københavns amtsrådskrec
og menighedsrådet forraVallensbæk sogn.
Kebenhavn, den 28/4 1951.
O. Abrahams en •
Forvalter af den Nissenske stifteIses gods under Københavns magistrats l. afdeling.
Idet fredningsnævnet
modtager og gOdkender foranstående fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at l~e på mat,.
nr. 160 af Vallensbæk by, Vallensb<ek sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart oedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds,
den 12/5 1952.
0hr. Hauch.
Hans Sørens en. Nilaus Ols en
A.C. Faartoft.
medlem af sognerådet.
Indført i dagbogen for retskr. nr. 3.
Kbhvns. amts søndre og Amager
birk, d. 18.dec. 19~2.
Lyst.
Olrik.

/
Heslet.
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