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jb. ~rotokol nr. ~2 paF, 111.

UDSKRIFT
af

forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for
Københavns Amtsrådskreds.

"r l~ den lo. 'juni kl. ]".00 1J.01<it fredninp;Dn.cvnet for Kø-
be~h:Jvn:: IJr'tsnidskredli' lJlJJdep': ~lstedet, hvor da foretoges:
:',:. .rr. 47/1951": fredntnp.; af ltirkcrs omp;ive]:ler, if.anlk'v kirke •

•.~ lt v.,1' f'oPl'Ir;nd'Jn, dommer A.C, F:J.!;,rtoi't; sognerldsfor'l\ond Ohr.
E(J,UC:l 0[, ~o~t "l'chef ...1cth Thomcen. DommorHeide-Jør~qnsen var mødt.

}'=O-T~ \; he1erT'1<J-r:,Vdl' mJJc1tol' ligeledes p:J.Stor Lensborg.
~M' m8nif,hoc.18rJ.det ~der dets forl1dnd, J oha. 1.:i1'O'?n og kirkevarge

A. lllUIlk.

REG. NR. Ib o~ A

/()~-nt;;:l..

",

lOl' 1J".ll<lI'UI)s',r;ncr1d uwder arkitel(t 'l', Ih.,hr.
Der fIf'mL"'f,e;ell l. kort med indter;net fre('.ning.

2. ejeri'ortee;nelse.
3. r,kr';'v",!se fra L.P. Larsen op; sJ:Jnaf 1/4- 1952.
4. s\,rivelse fra Ballerup J.1aaløv kommune af 14/6 1951•

•.",vnct be.3igti!!Bde [,irkens omgivelser •
.Jer f()!'t3l:l en fif sor,ner"ldet for BalleI'Up-hlaal-"iv kommuneunder- ~

li'I(r<;!vetdBk]erarion om fredning af et umatriku1eret vejareal på planen .O V K
betc<rJo'; fl. hJ..vne~ (,odkendte og påtegnede del{larationen. J);nkopi vil .,,-r- "

v~re at over~ivA til kommunen og den originale deklaration vil om mu-
li~t blive tlns1yr,t •

• nB' matr.nr. 32a oplyses, at kommunennu har erhvervet denne ejen-
dom. For denne ejonOOIDJveukommende akviescerer ~vnet ved kommunens
i forrige mude (30/5 1951) afgivne tilsagn om at etablere gnmt
b,d te Dyd fol' kirkeg.lrden gennsm '.m byplan.

/l.rklteKt 1,.,hr oplyste, at en dispositionsplan er under udarbejdel-
se, oe det er tanken, at det ~r~nne b~lte i f~lge denne skal st~kke ~.
sig over en de] af matr.nr. 2q, antagelig sh langt som til skolestien.

DLvnot vedtog at akviescere her~d.
Ang. matr.nr. 3f til~rende tømrermester ~ielA Anders Larsen

a!{viescerede nkvntt efter omstændighederne ved den som bilcg 3 frem-
lae;te sl:rivolse fra ejeren af 1/4- 1952, hvorefter han forinden salg
vil underrette l.'.aaløv monighedsr!id.

Unedkermester Larsen udtaler, at fors3vidt det i en s~dan sltuation
ikke er r.!UliCt for menii<;hedsrådet at kommetil en overenskomst med
eJ~ren, vil menighcdsr&det underrette sognerqdet om sine ønsker og
henstEl e om disse kan fremmes ad byplantJl!l;s.Jlg vej •

•.J..vnct berru:rkeue, at det sydøstlige hj.,rne af kirkegården, belig-
gende udenfor muren for tiden henligge~ i en lidet pyntelig tilstand,
til dels furdl affald iru kirkegården l1enkastes over hele denlllJ[del
',1' ar<;!lJlet.
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~ne~kermester Larsen oplyste. at det er hensigten at opfylde dette
stykke jord, suledes at det bliver en plan flade i niveaux med det
nord derfor belir,gpnde stykke. som for nylig er inddraget til begra-
vels esV] ai",. ;,'C'Dighed13ridets formo.nd udtal te, at S3 længe denne op-
f,vldninc; ikke kon iv~rksættes vil man sørge for .• at kun, en del a.f det
omhandlede areal benyttes til henkastning af affald, og då. på en så
liJet s~~~m3nde mlde som muligt.

oplæs t. vedtaget.

Aleth Thomsen. A.,C. ~aartoft... . Chr~ Hauch.
Heide-J.ørgensan .,

Udskriftens ri p:tl{l',hedbeknef'tes.
~'re<.lping",n...vn",t for i.....,benhavns~m~sr"dskra~. den 2 $ 'rio\!. 1982
cfr.

O/s,

(Lew'c(;.~~,· .
I. Helde-Jørge e .

cIvIldomme

'"
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Måløv Kirkes om9ivelser

Naturfrednlngskonsulentens kontor
København d. 5- II-S2

By: 11&.Løv
Sogn: _t_
Plan nr. K,. '/I,.
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af

forhandlingsprotokol for Fredningsnævnet for
Københavns Amtsrådskreds

lo/2n .•

. .--. -
:.;te l':.ets vesne o,.; UO:.J:wrlleide-J ørgensen, l'·I'edeI'l.ksoer·~, clOw re;JI".l:-

.::..1 ~ teLie v;:.,.r for :uenighedl3riidet .for .·.å10v so;:n t'o rr..anu en ,
•..Jnc:\:k_'''!·';_T,<~l· J():,<.~n{j(.;s ~U.rsen, . ,':"løv, oG ~"or ...):.111e1' ......- .. .:.l.:JV OOc;'-HH'c:J.U

fred-nir.€ j Kornrr.\iI'i?'1.s~'tetltle~ ~'jdvP~jt fc)]' }~.ir::.;8~l-'Ct&muye::. Udkao:it~t

blev overg.:.vet Cll';dtekt Nøhr ti.~ ':iJ.ere O'l01'~ivel.;;e tl.l sognen\ciE"t.

Det oplystes, a.t 0C'r eennE:'!'n påt:;:nkt bYJJlan- vil blive eta1Jle-

J'et. grønt be-."l te }.dllgS søndre kir~er.~c.l.rd ...,r:.iir O.\( i fOl·t.:.J~t.telsE:: m.or1 ø~t.
··eL'\C.1 ~i1 S:;Øl'<'S::-IL'~leto: .. fjel'neL.e til sin ti:.l ~.f Jet ,&.:r.le ~;yd for

Sønon; l<il·l'1.e€>å)~dSrniir beliQsen:1c hu:.., :':;0':, bEhoes ~f cen 8o-Rrige Hans

.chr. HftnSe~\, komme [rem og blive aftSJort.



• : •. ,ol ....... _'f.;t ~n, rlål~v, var møut. Harl uu tlt.l tt"J, a t, IU:Ul 11(1(tJ har nOtJe:l
.. "plan l')lT/ at fJll;lee plad~c.l, men at han- dog vil lJe'r,ænke sig pa, Olf] !lan

vil gi-\I"e i::t::nigr,t::QCI'ådet forkøbsret på grunden til lHiviuel~e <.Jf tcirke-

~t~l'den. uc1k.u.ut til de4'laraiiotl he,I'o;u blev affc.a.ttet og over~:ivet Ule-

.Det oplyseo, at BkuJ'et vest fOl' kirkt;n og ve.i~n nu. et' fjern.et.

Jdet h.T.v(~t.

Fredninpnævnet for Københavns amtBrldekreda
Gentofte civilret

Ryg4rdsVB1get 8
2800 Hellerup

• 01 - 822844

2 9 NOV. 1982

•,

'.
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22/260

År 1965 den ll. november foretoges på Ballerup-v~øv kommune-
kontor for Fredningsnævnet:
:E'. S. 119/1965: M å l ø v k i r k e •

Nævnet var mødt således:
l) civildommer Dorn-Jensen som formand.
2) amtsrådsmedlem, civilingeniør O. Godskesen.
3) vioeskoleinspektør Christen Nielsen.

For Danmarks ~aturfredningsforening mødte administrationschef
Sune Ebbesen.

For J?redningspla.nudvaJ.gene mødte civ:i:-lincezliørKofod.. "

For Ballerup-~aløv kommune mødte vioeborgmester Aage Nielsen,
afdelinbsingeniør Jørgensen og arkitekt Dannisøe.

For Kirkeministeriet mødte provst i Smørum herred, provst Orla.
Christiansen.

For menighedsrådets forretningsudvalg mødte hr. Lønborg, fru
Uegge-Olsen, hr • .t'rechtog fhv. minister ;;)mørum.

Pastor Erik Lindsborg var mødt.
Der fremlagdes :

l) akrivelee af 23. september 1965 fra pastor ~rik Lindaborg.
2) skrivelse af 2. november 1965 fra Kirkeministeriet.
3) akrivelse af lo. maj 1965 fra pastor Lindsborg til nævnet med påteg-

ning af 20. september 1965 fra Ballerup-I~løv kommune.
Formanden åbnede mødet og gav ordet til pastor Lindsborg, der

redegjorde for sagen.



Fhv. ..a1nisterSmørum fremkom med sine bemærkninger ved rø- (I'"
rende forholdene omkring kirken.

ViceborGmester Aage Nielsen udtalte sig om forholdene.
Sagen forhandledes derefter.
Pastor Lindsborg og administrationschef S. Ebbesen, Danmarks

~aturfredningsforening, var enige om det ønskelige i, at nærmere for-
handling finder sted mellem kommunen og naturfrednin5sforeningen med
henblik på den smukkest mulige og mest hensigtsmæssige måde at an-
lægge områderne om ki~!.ren.

Nævnets medlemmer er enige om, at der på det foreliggende'grund-
lag ikke fra nævnets side kan foretages noget p~ nuværende tidspunkt. 4Il'

CivilinGeniør Kofod,"Fredningsplanudvalgene, tilsluttede sig
nævnets beslutning.

llødet hævet.

Dorn-Jensen.

------- ...-

o. Godskesen. Ohristen Nielsen.

,", ", I l I !,.-,-"",,-=:,J:t ;ll-, .•,I,.. -, -0-. ~ , ,I("-'CO .]8"" ~I es.
~ '. ~ '.' '" I I. ..:.: : l j ... ~ _ I •_ • • • ~
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24/262

.::.•..). 11S/1965:,
2.) :;:ol'ffi&DC en , c:"vi1ciomm8r l..·oJ:"n-Jens'er~.

j) s..'>..rivelse af l. aueust 1967 :....r·a Kirkeli1inistc;:.:'~et ""CJ.::" ;~:.':'·\f-l(;t.,
for:r.8Jlciel1for "teknibl<: udval~, Leif .;E;l1S8n.

jor Kirke~inisteriet mø~te ~rovbt... • l'; ..Lc;.::"l •

- .. ,__ ....v •

'. (-~.-
.....! .• i<J_ .... L. OGPdter CLriste~sen.

4- d.e

----
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Formanden åbnede mødet og

Poul ~Iøller, der redegjorde foz: ~..s.en. ' ."",,', '''........".."J1.i· ..?J'M~''Il
.. 1'01'" "''1'" ' "'" ~ ... -, ~ ... ~ l, .......

Fhv. minister Smørum anbef8.l'ede fo'rSlåget~ ""\'!J~''''':'
•• ~ I !'l , •• l:~~''I'*'N~~''''''

Følgende havde anledning til at udtale sig: ' ·
.~ ~~ . y.~,; '1, .. '" r~tI ~

Provst rJlilan, pastor Lindsborg , ark i tek,t., Gehrke."HB;nsePwPg~e,'

Nævnets medlemmer var enige', '·dm· at .godkende,?:pr~J6kt:
'" ol. \ v...~" ",.. r"'-"

8hledes, at den endelige løsning'af bep1~tn{X;~i;;~i~~~~~b
., • ",' ~. <\, ,\J",'~!lli';;~." .

kirken henskydes til senere forhandlinger mellem komroune~åg cie
'ff.t" , ,';
"

hedsrådet samt Kirkeministeriet', eventuelt med fredningsnæv·ne
't;~'\ '~A~""~~~

r·~t~t.~l.~~ } "lit- 'tt." I ~ :I~ ~~~~~~

ffiGllemkoot.

dagen sluttet.

O. Godskesen.

l .; ,

FrednIngsnævnet for Københavns amtsrådskrad8
GElntOftO clvilrot

., .......... ) ., ... th., ...... [ ... t1
t1~.'h

. ').', ,.'

.. ; + '.

. ; .'

1:.;, '" r...1'\ ~..."

. {". ~.,... '.'f'~ I

&\.: . t:~~,:.,. ,/
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25/232

el
le

på Dn.Ucrup-Måløv'F.~.11911965'
Nævnet var mødt således:

.'

År 1969 den 3. januar kl. 10.30 afholdt Fredningsnævnet møde
rådhus, hvor da foretoges:

Forholdene omkring Måløv kirke.

l) IOI'lIldll<.len,civildommer .!Jorn-Jensen.
2) nm~*Jr:"tdsmedlem,civilingeniør O. Godskesen.
3) viec'!; l\Oleinspektør Christen Nielsen.
4) fulrlrfl;ogtigBørge Nielsen.

Der fremlagdes:
skriv81se af 9. december 1968 fra Ballerup-Måløv kommune til nævnet ••
skrivelse af 20. december 1968 fra Kirkeministeriet til nævnet.
indkaldelse.
l plan.

For Ballerup-Måløv kommune mødte stadsingeniør Poul Møller,
haveaI~itekt Charlotte Kamp, Leif Jensen og Knud Petersen.

t'or Danmarks Naturfredningsforening mødte arkitekt Gehrke-Han-
sen.

For Fredningsplanudvalgene mødte civilingeniør Ib Kofod.
Pastor Erik Lindsborg var mødt.
Provst E. Milan var mødt.
Menighedsrådet for Måløv kirke mødte ved fhv. minister Smørum,

e P. Ped~!rsen og Bent Christensen.
Formanden åbnede mødet.

SID 05-3. I'B 641450

'.,
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Stadsingeniør Poul Møller gennemgik projektet.
Havearkitekt Charlotte Kamp forelagde beplantningsplanen.
Sag~n forhandledes •

. I
De mødende udtalte sig om sagen. t

Der var ingen af de tilstedeværende, der ville udtale sig'

e
e

imod de fremlagte projekter.
Det bemærkes, at parkeringsproblemerne i forbindelse med kir-

"ken ikke er endelig løste, men vil blive søgt løst ved forhandling mellem
de renpektive myndigheder.

Nævnets medlemmer var enige om at godkende de nu forelagte
projekter - 5/9 1968 og 30.00 A samt belysning 765.

Mødet sluttet.

Dorn-Jensen.
O. Godskesen. Christen Nielsen. Børge Nielsen •

•

Udskriftens rigtighed bekræftes:
januar 1969.

, '.



KØBENHAVNS AMT
TEKNISK FORVAL TNING

Skov- og Natl;lrstyrelsen
Det Centrale Fredningsregister
Haraldsgade 53
2100 København ø

Stationsparken 27
2600 Glostrup
Tlf. 4322 2222
Fax 4322 2899

OL Ifodta~t j
~4OV·ogN'aturS;--1

"""~J.Selj

.12 MAJ 2000

~1'1MAJ 2000
OLENOR
9816260-1
8-70-52-1

Vedrørende fredning ved Måløv Kirke

e./. Vedlagt fremsendes kopi af fredningsoverenskomst af 14. juni 1951, tinglyst den 3. april 1997
om fredning af areal ved Måløv Kirke, nu matr.nr. 32 m Måløv By, Måløv.

Da vedlagte fredning ikke synes at være optaget i Fredningsregistret, skal Københavns Amt,
til brug for det videre registerarbejde, udbede sig oplysning om fredningens CFR nr.

Med venlig hilsen

t~ /)v-:

~ q Jfø-:e7



Afskrift.

26338 "'
,l'latr.Nr. umatriku1.eret vejareal.

598 9: jan. 1953. -STEMPELMÆRKE
RETTEN IGLADSAXE

I ..... -~,." .,..;...-....:.:~.:. .~~.~.~;l..~.-.., '.......
~~~~~~~~~~~~ ..\

_RI<ONTIlRET$ KASSEI<ONTROl.A/'PAllAT
"'o'''' • •......

M 13"'785
- : - • _"M • ~'~., •

Arenelder:

ste~pel. og gebyrfri, Frednlngsnævnst for K.9~el"lhavn
Fremtidave'j 1

2860- -"Søborglov nr. 140-1937.
i--
I 02.04.97 08:34

0000700.002162~8 Sti01._--
?~3DNINGSOVERENSKOMST:

Unde~~e~eåe sozne~åd fo~ Ballerup-~aaløv kO~~tL~e
er ....lærer <::: i .--~ villig :"1.1,S0~ repr~sentere~Ge ko~~e~ so:: ej ~r af t;.-

beliggef1.J1edaf 11aaløv kirke.
Arealet beskrives således:
Komm~~ens ~~læg med kas~~~je~ræe~ sydvest for -..r~ ~:...~~_--- ---

gårdsmuren.
Fredr-;nge~ ~ar f01gende omf~~g:
Arealerne må ikke bebyg:.es eller bepl~T).""Cesmed uisig:-:.

ødelæggende be'p~~T).tning,"ligesom der heller ikke på arealerne ~a an-
bringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og LibTIe~ce
eller opsættes skure, udsalgssteder, isboder vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skø~~edsforstyrrence gens~~T).de.
Der må i aet hele ikke foretages ænåringer i den ~u beståenåe tils""C~~~

- ~.
der kan virke skæmrnende aler hi~drende for udsigten til eller fra kirk



·e

l' .

Sognerådet er enigt i, at ovenstående fr~dningstilbud
tinglyses på fornævnte ejendom, dog uden udgift for kommunen.

Påtaleberettiget er.fredningsnævnet for Københavns
amtsrådskreds og menighedsrådet for Maaløv sogn.

Ballerup-Maaløv sogneråd, den 14. juni 1951.
Ove Hansen.

/Hvenegaard.

~det fredningsnævnet mQdtager og godkender foran-
stående fredningstilbud bestemmes det, at fredningen vil være at
lyse på umatrikuleret vejareal i Maaløv by og sogn.

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

Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds,
den lo. juni 1952.

l'hr. Hauch. Aleth Thomsen. A.C. Faartoft.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 3.
s.Københavns amts «øndre og Amager birk, den 18. december 1952.

Afvist fra tingbogen, da der ikke findes Joget folio for det på-
gældende umatrikulerede vejareal.

Ulrik.
psign. navn.

Poulsen.

Afskriftens rigtighed bekræftes:
Fredningsnævnet fc;"~::~'';:i,;ci~n~amisrådakrads

Gentofte civilret

""d ..."... ) 6,'~th.,K8b"""''2

r!7r~.
3 O JUNi 1965

I
~ ./

t/
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Begæres tinglyst på rnatr. nr. 32 rnMåløv by, Måløv.

Fredningsnævnet for København, den 2. april 1997.

kj ~L;.rp~~
Hans Chr. Poulsen

formand.
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Kirkegård
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Areal af matrikel nr. 32 m, Måløv By, Måløv,
fredet ihenhold til fredningsoverenskomst
af 9. Januar 1953.

Målforhold: ca. 1:300



*** * *** Side: 5* * *e,o * * ***
* * * Retten i Ballerup Akt .nr. :* *** *** Tinglysningsafdelingen I 564

Påtegning på byrde
Vedrørende matr.nr. 32 M, Måløv By, Måløv
Ejendomsejer: Måløv Sogns Menighedsråd
Lyst første gang den: 03.04.1997 under nr. 507966
Senest ændret den : 03.04.1997 under nr. 507966

Lyst som byrde
Anm:
Forud hviler 6 servitutter

R~en i Ballerup den 11.04.1997

oass. Allan Poulsen



_ FREDET ;::JREAL

l1åløv Kirkes omqlvelser

Naturfredningskonsulentens kontor
København d. 5 - II-S2

By: N&.løv
Sop: _.-

Plan nr. lI<,. IIJ,.

1:2000
t I - - ._:dI
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KA fredningsnr.: 151-301
Det centrale fredningsregister nr.:
Fredningsnævnsnr.: C 232

Uddrag af Fredningsoverkomst af 14. juni 1951, tinglyst den 3. april 1997 om fredning af areal
ved Måløv Kirke, nu matr. nr. 32m Måløv By, Måløv. '

Navn: Måløv kirke.

Formål: At friholde området omkring kirken.

Areal: ca. 0,1 ha.

Bem.: Kommunens anlæg med kastanjetræet sydvest for kirkegårdsmuren,jfr. bilag er fredet.

Fredningsbestemmelser:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom
der heller ikke på arealerne må anbringes transformerstationer, telefon- og telegrafma-
ster og lignende, eller opsættes skure, udsalgssteder, 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 el-
ler hindrende for udsigten til eller fra kirken.

MilJø- og Energiministertet
J.nr. SN 1996 - \ ~l\ r '+--0

1 6 f.::~J2000 \ CG \

Akt. nr.

Oprettet af Ole GottliebILE34 den 03.12.1998 - \\Serverl \exII \DATA \GRUPPE\NA TUR\FF\Fredning\Ballerup\151_30 I.doc: _

. S~l~l
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