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afskrift. REG. NR. /9~~
matr.nr. l Kirke Værl~se by, Værløse sogn.

A.nmelder:
fredningsnævnet for Københavns
amts rådsk reds ,
Howi tzvej 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 :

Undertegnede Værløse sogneråd på V~rløse kommunes vegne
erklærer sig villigt til, som ejer ar matr.nr. l af Kirke Værløse
by, V~rløse sogn, at lade dette matr.nr. frede,for at sikre den fri
beliggenhed af Værløse kirke.

Arealet beskrives således:
Kirke Værløse kommuneskoles areal beliggende nord for kirkegårder.
Fredningen har føigende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende

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-
bevaring af reEiskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande.
Der må i det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående
tils tand, der kan vi rk e skæmmende eller hindrende fb~ udsigten til
eller fra ki rken.

Sognerådet forbeholder sig dog ret til skolen nødvendige
eller ønskelige byggearbejderl

For fredningen kræves ingen erstatning.
Sognerådet er enigt i, at ovenstlende fredningstilbud tinglyses

på den forn~vnte ejendom, dog uden udgift for kommunen.
Fåtaleberettiget er freaningsnævnet for Københavns amtsrldskreds

og menighedsrådet for V~rlkJse sogn.
V~rl~se sogneråd, den /5 1951.

i
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I

I

·1

i

Chr. Hauch.
Idet fredningsn~net modtager og godkender foranstående fred-

ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. l af Kirke Værl~se by, Værløse sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af h~ilk:et e~,:
genpart bedes henlagt på akten.

Fredningsna:vnet for Københavns amtsrådskreds, u en 9/6 1952.
Indført i dagbogen for
Kbhvns. amts søndre og
birk, den IB.dec. 1952
Lyst.

retskr •nr. 3.
Amager

Olrik
/ Reslet

Poulsen.



-i
I
I
I
I
I
i

-

•

\

Afskrl ft. REG. NR. '/J',?y,(!j

matr.nr. 24a Kirke Værløse by Værl.ilse sogn. Anaelderl
FredniDgsDæ'tnet for ltøbeDhaVllS
8.IIltsrådskreds,
Howitzvej ~, F.

, ,~
\8 t e al p e l -og geb;rrtrl. ,
I

Frednings OTerens koa.t:

Undertegnede gårdejer Christian Mathiesen, Kirke Værløse, erklæ-
rer sig villig til, som ejer af matr.nr. 24a at Kirke Værløse by,
Værl.ilse sogn, at lade areal er af dette matr.nr. frede, for at sikre
den fri beliggenhed af Værløse kirke.

Arealet beskrives således l. en bDE•• e i 15 meters bredde vest for
kirkegårdsmuren og i hele denne lIurs længde nord-syd. 2. Arealet syd
for kirken 1 100 meters afstand fra den s1dlige tirkegårdsmur. ,.
Hele arealet mellem kirkegårdsmurens sydøstlige hjørne og den offentlige
vej mellem Kirke-Værløse og Jonstrup.

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne l1å ikke bebygges eller beplante •• ed udsigtudelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne .å anbriDges trBDS-
formatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller op-
sættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller op-
bevaring af redskaber eller lignende skw!lhedsforstyrrende ge.tande.
Der må i det hele ikke fore tages ændringer i den nu be. tå ende tlls tud,
der kan virke skæDlllendeeller hlndrende for udøigtea til eller fra
kirken.

For fredningen ltl'.flTeSingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående f'redningstilbud t1ng11.es på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift f'or ng.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for KøbenhaVDBamtsrådskreds

og menighedsrådet for VærlQe sogn.
Kirke VærlliJse, den 27/4 1951.

Chr. Mathias_.
Til Titterliened.

P. Lindt~O'VChrlst1ensen. Cbr. lIauch.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender for8D.s'tåmde fred-
ningst1lbud, bestemmes det, at fredningen vil Wire at lyse på matr.
nr. 24a af Kirke Værløse by, Værløse sogn.

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

JredntDgsnæ'ftlet tor IUJbenhavnsamtsrådak:reds, den 9/6 1952.
Chr. Hauch. .&..1'. Grøn. A.O. lPaartott.

IndfØrt 1 dagbogen for retakr.nr. ,.
Kbhvns. amts søndre og ÅGl.ager
birk, den lo. juni 1952. Lyst på matr.nr. 24a Kirke V~rløse.

Anm.: Forud hætter serv! tutter.
Worsaae / Heslet

Poulsen
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afs len. f t • REG. NR. /9~-.et9
V~r~se sogn. Anmelder:

FrednlD.gsn~vnet for Københavns
amtsrådsk\1"ec:ts•
stellpel- og g ebyrtri •

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

Undertegnede entreprenør Sophus Nielsen, Kirke Værløse, erklærer
sig villig til, som ejer af matr.nr. 47 af Kirke VærløS6 by, V*rløse
sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at sikre den fri
beliggenhed af Værl~ee kirke.

Arealet beskrives således:
, En br.æmme. som 1 hele dens længde gnfnser til kirkegårdsmuren, og

som st~kk:er sig 15 meter-ud fra denne mur mod vest.
Fredningen har f~lgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med. udaigtsedellllggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trens-
Aformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller opeæt-

/; t.s skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring
af redskaber eller lignende skk:lnhedsforstyrrende genstande. Der må 1
det hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, 1e.r kan
virke skå;:mwende eller hindrende fot' udsigten til eller tra kirken.

For fredningen km:V8S ingen erstatning.
Jeg I~ r enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min

forn~vnte ejendom, dog uden udB1ft for mig.
Påtaleberettiget er fredningsn~vnet for Købenbavns amtsrådskreda og

menighedsrådet. for Vd:rlicJse sogn.
Lundsdal. den 9/5 1951.

Sofus Nielsen.

Idet fredn1ngsn~vnet modtager og god~ender foran8t~ende fredn1ngs-'
tilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.nr. 47
af Kirke V~rl~8e by, V~rlk:lsesogn.

Det fredede areal er indtegnet på veålagte kort. af hvilket en
genpart bedes henla.gt på akten. d(,

Fredningsnævnet for K.E:lbenhavnsamtsr\dskreds. den 9/6 1952.
A.O. Faartoft. Ohr. Hauch. A.P. Grøn.

f

Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 3.
Kbhvns. amts sicJndreog Amager
birk, d. 1S.død. 1952.
Lyst. Olrik. /

Reslet.
Poulsen.
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Afskrift.

matr.nr. 82 Kirke Værløse by, Y;t:rl.øsesogn.
Anmelder:
Fredningsnævnet for Københavns
amtsr3dSkreds ,
Howi tzvej 32, F.

F r e d n i n g s o v e r e n s k o m s t :
Undertegnede Værløse sogneråd på Værløse kommunes vegne,

erklærer sig villigt til, som ejer af matr.nr. 82 af Kirke Værløwe
by, Værløse sogn, at lade et areal af dette matr.nr. frede, for at
sikre den fri beliggenhed af Værløse kirke.

Arealet beskrives således: Kommunens areal ~6t for kirkegården.
Fredningen har f~lgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggendE

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerhe må anbringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende eller
opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller
opbevaring af redskaber eller lignende skønne dsfors tyrrende genstande.
Der må i det hel e ikke foretages ændringer i den nu be.tående til-
stand, der kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til
eller fra kirken.

For fredningen kræves ingen erstatning •
•' Sognerådet er enigt i, a t ovenstående fredningstilbud tinglys es

på den forn~vnte ejendom, dOg uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds

og menighedsrådet for Værl~se sogn.
Værl~se sogneråd, den /5 1951.

Chr. Hauch.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på
matr.nr. 82 af Kirke VærløsG oy, V~rløse sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en I

genpart bedes henlagt på akten.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, den 9/6 1952.

Chr. tiauch. A.P. Grøn. A.C. Faartoft.
Indført i dagoogen for retskr. nr. ~.
KOhvns. ailltssimdre og A.mager oi rk,
d. 18.død 1952.

Lyst

,

I
Olrik

/
Heslet

Poulsen.



afskrift. REG. NR. /9~~
matr.nr. 83. Kirke Værl~se by, V~rløse sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Københavns
amts rådsk reas,
Howitzvej 32, F.

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

Undertegnede husejer Oluf Olsen, Kirke Værløse, erklærer sig
villig t1l, som ejer af matr.nr. 83 af Kirke Værløse oy, Værløse
sogn, at lade et areal af dette matr.nr. ~rede, for at sikre den
fri beliggenhea af Værløse kirke.

Arealet beskrives således: hele hjørnet mellem ejendommens
sydlige husgavl og indgangen til kirkegården.

Fredningen har f~lgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med.uds1gtsødelæg-

gende beplantning, ligesom aer heller ikke på arealerne må anoringes
transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster 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 iden nu
b~ståend~ tilstand, der kan virke skæmmende eller hindrende for
udsigten til eller fra kirken.

For fredningen k~ves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på

min fornævnte ejend.om, dog uden udgift for mig.,
Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Københavns amtsrådskredE

og menighedsrådet forlLlVærløse sogn.
Kirke Værløse, den 27/4 1951.

Oluf Olsen.
~il vitterlighed:

O. Lindskov Christiansen Chr. Haueh.

I .

Idet fredningsn~vnet modtager og godkender foranstående fred-
ningstiloud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 83 af Kirke Værløse by, Va-rløse sogn. <1(,

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

Fredningsnævnet for Københavns amts råds kreds , den 9/6 1952.
Chr. Haueh. A.P. Grøn. A.C. Faartoft.

Indført
Kbhvns.
den 18.
Lyst.

i dagbogen for retskr.nr. ;.
amts søndre og Amager birk,
dee 1952.

Olrik IH l tes e
Poulsen.
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