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• l

afskrift.

matr.nr. 2k, 161 af Smørum by og sogn. Anmelder:
Fredningsnævnet for K~benhav.ns
amtsr3.dskreas ,
Howit~vej j2, F.

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

Undertegnede Lect.øjeSmørum s ogneråd erkl~rer sig villig ti l,
som rep~senterende Leaøje-S~rum kommune, som ejer af matr.nr. 2k
161 af Bmørum by, Slll.0rumsogn, at lade et areal af dette matr. nr.
frede, for at sikre den fri beliggenhed af Smørum kirke.

Arealet beskrives således:
Parkeringspladsen vest for kirkegården samt gadekæret og

grensværet her omkring.
Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes mea udsigtsødel~ggen-

de beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anBringes
tranBformatorstationer, telefon- og telegrafmaSter og lignende eller
opsættes skure, Udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende sk~nhedsfo~styrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten
til eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning.
Sognerådet er enigt i, at ovenstående fredningstilbud tinglys es

på fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Københavns amtsråds kreds

og menighedsrådet for Sm.ørum sogn.
Ledøje-Smørum sogneråd, den 23/7 1952.

Niels Pedersen.

Idet fredningsnævne t modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 2k og 161 af Smørum by, Smørum sogn. :

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, den 29/7 1952.
H. Frands en. Chr. Hauch. A.C. Faartoft.

Indført i dagbogen for retskr. nr. ~.
Kbhvns. amts søndre og Amager birk,
den 23. juni 1953.
Lyst på 2k, Ib!" Smørumovre. Forud hæfter servitutter og byrder.

Olrik
/ Heslet

ulæs .navn.sign.



afskrift. REG. NR. /9 s'-l D y/~~
jl;

matr.nr. 1Gb af Srn.ørumovreby, Sawrum sogn.
Anmelder:
fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds ,
Howitzvej 32, F.

stempel- og gebyrfri.

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

Undertegneae Ledøje SID0rum sogneråd erklærer sig villig til,
som ejer af matr.nr. 1Gb af S~rumovre by, Smørum sogn, at lade
et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri beliggenhed
af Sawruw, kirke.

Arealet be~krives såiliedes:
Kommunehuset (husvildebolig) med udhus med grundareal et ualagt

til gårdsplads og,have. Det anf~res, at der eventuelt upføres
et nyt udhus. Dette skal holdes øst for en linie draget i fortsæt-
telse at' kapellets østlige sidemure. Hvis det nuværende stuehus
skulle blive ødelagt ved ildebrand eller på anden måde, må det
ikke byggeu op påny.

Ereaningen nar f~lgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller oeplantes med udsigtsødel-xggenc

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer; telefon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skure, Udsalgssteder, iSbOder, vogne til beboelse eller op-genstandeoevaring af redskaDer eller lignende s~nhedsforstyrrendev. Der
må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand,
der kan virke Bkæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra
kirken.

For fredningen Icræves ingen erstatning.
ieg er enig i, at ovenstående froaningstilbud tinglyses på min

forn*vnte ejendom, dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget er fredningsn~net for Københavns amtsråds kreds

og menighedsrådet for Smørum sogn.
Ledøje-Smørum s ogneråd, den 4/11 1952.

Ni eIs Peders en.
sognerådsformand.

Idet freaningsnævnet mOdtager og gOdkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 16b af Smørumovre by, S~rum sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, at' hvilket en
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, den 4/11 19'2.
og den 22/6 1953. Jantzen. Chr. Hauch. H. Frandsen.
Indført i dagbogen for retskr. nr. 3.
Kbhvn.s amts såndre og Amager bi rk,
den 23. juni 195j. Lyst. Anm: 1952 13/3 l. byuav.plan. (yaerzone)

Ol rik • / Hes let. lu æs.navn.

------------
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v REG. HR. \0; 5L\ .05

U D S K R I F T
" -/

"A F
FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR FREDNINGS-

NÆVNET FOR KØBENHAVNS AMTSRADSKREDS.

Ar 1991 den 20. november foretages for Fredningsnævnet
for Københavns amtsrådskreds:

F.S. 151/1991: Ansøgning om tilladelse til

arealoverførsel fra matr.nr.

16 b og et areal på 435 m2 af

matr.nr. 2 k inddrages under
Kirkegården matr. nr. 49 -
alt Smørumovre.
§ 34.

Der fremlagdes:

l) skrivelse af 22. oktober 1991 fra landinspektør Erik H. Petersen
til nævnet.

2) 3 kortbilag.

3) fotokopi af fredningsoverenskomst tinglyst 23. juni 1953

4) skrivelse af 24. oktober 1991 fra nævnet til Ledøje-Smørum kom-
mune med påtegning.

5) skrivelse af 13. november 1991 fra nævnet til det af Ledøje Smørum

kommune udpegede medlem af nævnet, Bent Belling, og det af Københavns

amt udpegede medlem af nævnet Jørgen Osterkruger med påtegninger.

l2 l ., /\ - O O O \ Q kt
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Sagen har cirkuleret, og der er i nævnet enighed om
at meddele tilladelse til det ansøgte.

Af hensyn til bestemmelsen i naturfredningslovens

§ 58 stk. 4 tilføjes det, ~ nævnets afgørelse foruden af andrage-

ren og kommunalbestyrelsen kanindbringes for Overfredningnsævnet af:

Miljøministeren og Amtsrådet samt anerkendte foreninger og institu-

tioner jfr. naturfredningslovens § 8, ~ klagefristen er 4 uger fra

modtagelsen af nærværende udskrift, og at tilladelsen ikke kan ud-
nyttes før udløbet af klagefristen.

Sagen sluttet.

r. Heide-Jørgensen.

civildommer - formand.

Udskriftens riotighed bekræftes:

, den 20. november 1991.
l l~Orl:: c:l'.' \ l\ 'J: f\ J'! oIl'i)' ,l qiil(H(U~~;!\i{~'

(3: 1~)f:[~CI~;nr3t

Ry~~!~cicv(;::-n~~(3t3
280u Heiierup
01 - 62 ~~644
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FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
Fremtidsvej 1
2860 Søborg
Telefon 39 69 32 19
Telefax 39 661048

REG. NR. I Cis Lr . O S-
Gladsaxe, den 3. 1. 1994
FRS nr. 62/1993 BH

Ledøje-smørum Pastorat
Flodvej 73 E
2765 Smørum

MOdtaget'
Skov- og Naturstyrelserl

- t~ J'AI'·1 ·;~C'i..,. J .. ~ v ,

•
Ved skrivelse modtaget den 2. december 1993 har pastoratet
ansøgt om tilladelse til at fælde et udgået elmetræ, som
skulle være fredet.

Fredningsnævnet har forelagt sagen for Københavns Amt, der er
tilsynsmyndighed vedrørende fredninger, og amtet har ved
skrivelse af 22. december 1993 svaret, at træet ikke er fre-
det, da det står på Smørum kirkegård. Kirkegården er efter
amtets opfattelse ikke omfattet af fredningen af Smørum kir-
kes omgivelser.

Efter tilsynsmyndighedens udtalelse er det herefter ikke for-
nødent at indhente fredningsnævnets tilladelse til at foreta-
ge den ønskede fældning.

• Hans Chr. Poulsen
formand.

Fremsendes til Skov- og Naturstyrelsen til underretning.

Fredningsnævnet for København, den 3. januar 1994

/)/ ' ,,:yz,.e;(),(! /L:~!( /Gf--?~
Bir~t Hovej /

oass. ~



FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Gladsaxe, den 20/03-02
FRS nr. 66/01 BH

Kirkegårdskonsulent
Torben Michelsen
Krøjerup Overdrev 12
4180 Sorø

Vedr. lovliggørende dispensation af ny parkeringsplads med træer og lamper
på matr.nr. 2 k m.fl. Smørumovre By, Smørum .• I skrivelse af 7. december 2001 har De ansøgt om lovliggørende dispensation
til anlæg af ny parkeringsplads med træer og etablering af lysstandere ved kir-
ken.

Arealet er fredet ved fredningskendelse af 29. juli 1953. Det er fredningens
formål at sikre den fri beliggenhed af Smørum Kirke.

Det fremgår af fredningen:

"Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende be-
plantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorsta-
tioner, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opsættes skure, udsalgsste-

le der, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende
skønhedsforstyrrende genstande. Der må i det hele ikke foretages ændringer i
den nu bestående tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for ud-
sigten til eller fra kirken".

Københavns amt har i skrivelse af 5. februar 2002 udtalt følgende:

"Den etablerede beplantning med terræ~yegulering og lysmasterne er opstillet
på kirkens nordside, hvorfra der på grund af bebyggelse ikke er det store ind-
blik til kirken, den nordligste del af arealet er inddraget til kirkegård.

Inqstilling:

~) på grund af den grundige forberedelse, der desværre ikke indbefattede Fred-
ningsnævnet, og på grund af den mindre betydning af det reducerede indblik

a-d5 IV 2#lr1-/~/1J-~ /
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indstilles det, at der meddeles efterfølgende dispensation."

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50,
stk. 1, lovliggørende dispensation til det udførte anlæg.

Kopi af denne skrivelse er fremsendt til Skov- og Naturstyrelsen og Danmarks
Naturfredningsforening m.fl. Der kan inden 4 uger fra den dag, denne afgørel-
se er modtaget, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klagen skal iføl-
ge lov om naturbeskyttelse § 87 indgives skriftligt inden fristens udløb til nær-
værende fredningsnævn, der videresender den til Naturklagenævnet.

Iw~~r~~~~,
Hans Chr. Poulsen

formand .
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edning af arealer ved Smørum I<lrl{e
~øruinovre By. Smørum

I<A nr.17'l-201 Fredningsareal Oktober 2000 målforhold 1:2.000
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