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Vurdering af landskab i forbindelse med placering af regulatorsta-
tion og linjeventilstation i landzone, på matr. nr.1a, Sørup By, Må-
løv, Måløv Byvej 320. 
 
Ballerup kommune har foretaget en vurdering til afklaring af, om regulator-
station og linjeventilationsstationen hhv. M/R- station og L/V station, vil 
kunne føre til en væsentlig påvirkning, af landskabet og naturtyper samt ar-
ter i området. Der er ikke vurderet på anlæggelsen af anlægget. 
 
Området er beliggende i landzone og er omfattet af de ydre grønne kiler. Li-
geledes er området omfattet, af den udlagte transportkorridor. 
 
Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelse, 
7.D1 Transportkorridor i Sørup Landskabsområde, der udlægger området til 
offentlige formål, forsyningsanlæg, trafikanlæg, transportkorridor, jord-
brugsområde, natur- og rekreativt område. 
 
Den ønskede placering er beliggende vest for Måløv By, i landskabsområdet 
omkring Sørup og 100 meter øst for Værebro Å, delvist inden for åbeskyt-
telseslinjen.  
 
Området til M/R- station og L/V sta-
tion har et areal på 3500 m2. M/R- 
stationen er på ca. 85 m2 og har en 
højde på ca. 3-3,5 m. L/V stationen 
består af tekniske installationer i ter-
ræn, med forholdsvis lav højde. Hele 
anlægget indhegnes med trådhegn 
og afskærmes med et 5 meter bredt 
beplantningsbælte, af buske og 
træer. 
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Området, matr. 1a, er beliggende in-
den for skovbyggelinjen og hele land-
skabet er vurderet som bevaringsvær-
digt og særlig værdifuldt.  
 
Anlægget placeres ud til Måløv Byvej 
og er støjmæssigt påvirket heraf, hvil-
ket reducere oplevelsen af det udpe-
gede landskabs værdier. 
 
Placeringen af M/R- stationen og L/V 
stationen, ligger halvvejs nede i en 
fordybning i landskabet, der munder ned til åløbet og i tilknytning til en ra-
steplads langs Måløv Byvej, med randbeplantning af poppeltræer. Raste-
pladsen reducere tilsvarende landskabets værdi. 
 
I den nordlige del af området er der flere eng og mosearealer, som vurderes 
har bevaringsinteresse i forhold til plante- og dyreliv. Disse arealer er belig-
gende 200-250 meter nord for den ønskede placering af anlægget og berø-
res ikke af placeringen. 
 
I den sydlige del af området, hvor anlægget placeres, er området udlagt til 
landskabsområde med dyrkningsinteresser. 
 
Fra Værebro Å og mod øst er terrænet stigende og der er mod nord, indkig 
til landskabet over uopdyrkede arealer og spredt beplantning. Det afløses af 
en række af høje popler, ved rastepladsen, der delvis skjuler for indkig til 
landskabet. MR stationen placeres bag poppeltræerne.  
 
Længere mod øst karakteriseres landskabet af retlinede dyrkningsarealer, 
med rækker af buske og træer, fra et gartneri og fremstår visuelt som tæt 
beplantet.  
 
Syd for Måløv Byvej ligger byudvik-
lingsområdet Kildedal. Området gen-
nemskæres af S-togs banen og land-
skabet forstyrres af master og lednin-
ger. Langs banelinjen længst mod øst, 
ligger et beskyttet stendige med tæt 
beplantning. 
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Det er Ballerup kommunes vurdering at M/R- station og L/V station ikke ud-
gør en risiko for, at naturtyper eller arter af planter, dyr og fugle ikke kan 
fastholdes i området.  
 
Ballerup Kommune kan dog ikke med nuværende oplysninger udelukke, at 
rækken af popler nord for Måløv Byvej er levested for flagermus. Med det 
udgangspunkt vil det være hensigtsmæssigt at bevare poppelrækken ved  
enten at rykke hele anlægget mod nord eller bruge poplerne i beplantnin-
gen om anlægget. 
 
Ydermere bør det vurderes, hvilken 
beplantning der etableres omkring 
anlægget da det kun er M/R-statio-
nen, der rager op i terræn. Beplant-
ning kan etableres omkring de ele-
menter der rager markant op, så der 
fortsat er mulighed for enkelte kig 
ind over landskabet mod nord.  
 
Det bemærkes dog at terrænet for-
mentlig skal reguleres. Det kan ikke 
på baggrund af det aktuelle materiale vurderes om dette medføre en væ-
sentlig ændring i det landskabelige kig. Den rigtige beplantning vil forment-
lig kunne understøtte en regulering. 
 
Ligeledes er det vurderet at M/R- station og L/V station ikke medfører en 
væsentligt forøget trafikbelastning eller behov for større vejanlæg, når an-
lægget er etableret. 
  
Det er på den baggrund, Ballerup kommunes vurdering, at placeringen af 
M/R- station og L/V station, ikke vil have væsentlig negativ indflydelse på 
områdets landskabelige og naturmæssige værdier eller at den vil ændre 
væsentligt på det bestående miljø. Placeringen ligger ud til et område i syd, 
uden væsentlig æstetisk værdi og den skærmende beplantning vil skjule 
anlægget set fra det øvrige omkringliggende landskab, når man bevæger 
sig rundt.  
Ballerup kommune forventer at der kan gives en landzonetilladelse. 
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