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FREDNINGSNÆVNET>

,

REG. NR.

afskrift.
tt~atr.nr.

40a og 2b af Sengeløse

"9s- H

Dy og sogn. Anmelder:
Fredningsnævnet for Købennavns
amtsråc1skre os ,
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 mekaniker Carl Larsen, Sengeløse, erklærer som
ejer af matr.nr. 40a og 2b af Sengeløse Dy og sogn for at sikre aen
fri oeliggenned af Sengeløse kirke, at bebyggelse på ejendommen
først må finde sted efter nærmere fornanaling mea freaningsnævnet for
Københavns amtsråaskreas og provstiuavalget for Smørum herred. Endvidere giver .jeg herved menighedsrådet for Dengeløse sogn som repræsenterende kirken forkøbsret til ejendommen i tilfælae af, at jeg vil
sælge den.
For denne erklæring k~ves ingen erstatning.
Jeg er enig i, at ovenstående erklæring tinglyses på min
fornævnte ejenaom, dOg uden ud~ift for mig.
Påtaleoerettiget er freaningsnævnet for Københavns amtsråaskreas
og menighedsrådet fo r Seng eløs e sogn.
, den 17/4 1951.
Carl J. Larsen •
Til vitterlighed.
Christiane

Olsen

Birger Sørensen.

Idet fredningsnævnet modtager og gOdkender foranstående freaningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at lyse på matr.
nr. 40a og 2b a1·Sengeløs e by og sogn.
Det freaede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en
genpart bedes henl'agt på akten.
Fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds, den 10/6 1952.
Chr. Hauch.
Ove Pedersen.
A.C. Faartoft.
Indført i dagbogen for retskr.nr. 3.
Kbhvns. amts søndre og Amager
birk, den 18. dec. 1952.
Lyst.
01rik
Heslet
/
Poulsen.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR KØBENHAVN
FREMTIDSVEJ 1
2860 SØBORG
TELEFON 39 69 32 19
TELEFAX 39 66 10 48

Arkitekt Erik Rasmussen
Mellemtoftevej 34
2600 Glostrup

Gladsaxe, den 03/03-98
FRS nr. 52/97 BH

REG. NR. \ ~l-:>.

O \ .

Vedr. ejendommen, matr. nr. 40 a og 2 b Sengeløse by.
I skrivelse af 24. september 1997 har De på vegne ejerne af matr. nr. 40 a og
2 b Sengeløse by, ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af opførelse af
en bygning indeholdende garage og redskabsrum på ovennævnte ejendom.
Bygningens placering er nærmere angivet på tegning nr. 2 af 26. januar 1997
udfærdiget af arkitekt Erik Rasmussen, sag nr. 195 A rev. proj. Tegningen er
vedlagt ansøgningen.
Det fremgår af deklaration lyst den 18. december 1952 på ejendommen, at
bebyggelse først må finde sted efter nærmere forhandling med fredningsnævnet for Københavns amtsrådskreds og provstiudvalget

for Smørum herred.

Formålet med deklarationen er at sikre den fri beliggenhed af Sengeløse Kirke.
Høje-Taastrup Kommune og Københavns Amt har anbefalet det ansøgte.
Fredningsnævnet meddeler herved tilladelse til den ansøgte bebyggelse.
Det bemærkes, at provsti udvalget for Smørum herred tillige skal godkende
projektet, jf. deklarationen.
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 ifølge lov om

naturbeskyttelse

§

87 indgives skriftligt

inden fristens udløb til

nærværende fredningsnævn, der videresender den til Naturklag'enævnet.
Tilladelsen må i henhold til § 87, stk. 3, ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet, eller behandlingen af en eventuel klage måtte være afsluttet.

-2I henhold til naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, bortfalder
tilladelsen, hvis den i.kke udnyttes inden 3 år efter, at den er meddelt.

~~ &:~~e~~
Hans Chr. Poulsen
formand.

