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Matr.~~r. 6e1Valløby by og'sogn~
37~ Herfø~gi ~y.og sogn, l!!
og lac"Gl.' Lel11ngegård hovedgård,
LellInge sogn, og lad, laa Gl •.
Lel11ngegård hovedgKrd, H0jelse
sognie

..;; . l. I

. , t J l ) .<t • I'

l'
J • Stempetfri ili. t; , SS~

iiAøv •• ]41Ol1/lJ"'J'§lJ'l."
i. ~, . L ..... '~ '. ( .'. , ~t

'.","" _,, f Z' ,e 4 n 1 _. e; ~ '1 l h ..:~. ,'" ., _".;, "~J."", ;;

SOli.eJer af .atr.· ·nr .. 6.1 Valløb7 bf .0&. leo_T matr..l;.JØ.!31,!
,), Bel'f.~ ;.by!.og80P 'sut ... ,,~!..Dr .. ·l,!!' og l!! Gl'., liellrf!l4i..gArd.

h~'''e~gl~r i~_.:'BOp ,og;"v.r ~~.:1~ ,Vii 'l.!liG).lwl\·.Jie14i~JA~rd

.l.. hove4gUd. <Hø3ele.·~.ogD.: 't11b14er 'Valla.,;..5tttt herved ·atl~.1Vd.·rteden-

.' , 1i.ævn·1e.Jareau.r fred ..: i1' .d'.t ·ned'.ntor \8lIgsfYiu~=0tata'1iø.~1. lo. .,):' .. 11.." n,)

._,__, .... j Ja. lP! .hele "aat»'~:'~'" '~.!,~U~_ tby •.O~·-"8·~;,.ir"Jii~.tØ~aV~8
~ . t I • ' •

. .: - 'sfte '.. ner, .anbringes: ..traaatorllatorø'Wt10dEtr, I t.letoa.:odg ~~t~aate

-')! .t.J" 'ø'g")igJl., 83,helitir'11d88].g8Btøder" isboder; 'MbOøl~glte og
.. ; Up. " ~jJd".areale* klUlmA beny,ttts tH. bel)o.J.... \e1lJeJlWlko~.. \lt for-

J ••

, J biDdel_ laeel havebZ'Q8•.

,,~ .• .1 Bebyggelse lIIl ikke finde .•ted nærmere .Val1øb~ "Jr;1l1'keg4:fd,.nd

.. den ,~u.væreD.dem '_byggelse .. 1Jy blilblggelae-I@låi·1kk4t..fiD4..:; .... ct. fer

den ek';1etereade bygning ,nedrives, forlnden arbejdei pl·beøJtdes.

~.'_ -skal ;·!l7gnill8splane:rne forele&sea Freanizag8D8WD,\et tor PHet.I .. 1;8-

~oo:U:.,.. l .... Z'ådalaeclø .t11 go4keDdels •• ,Så:t1"ellt areal ..t .cuasJt•• :\be;1Qut :.. 4

~~l. c .... 3...... ed.·,..ta.Z'f lakaJ. tplaneZ'ne hertil 'SodkenA•• ,l*t. (a.f.f.~id~8-

)

o"
. ' u,DaVJi'-j:PJ J ~·ll·.~U!liJli -;,' _"J ~ 1..~.'...:.... i t ,j ~'L~...tJ"l;',::.:lJ.~(}aocl .·n~l'll~:f

lJt' '\.. ..

ir~"~
'·b. Den del af matr. nr. 37,!! Bertølg_ .lØg 8OP~j l•• "uder ..

:«1.,";l): J .• ø"'i"q~i.dpeve~ .. \0&,'DON og •• -"J.tQI"' ø.rt•• I'II:l1JJrkeB'h.'l4l',Jd kan
i

.' , -u\:.j~ØIQ!" ~ ['U l; be.\?oti.18e.i· ·lfID4:b~ ellelt d,"'eUwc,{~'tiDd:eD erIWftI't'*irk-

'l;.jl f:ll~(J JaoUlIdr. '.l1Irke. ,t:llld.f."..... ;rDdetO:D.; 811 ,ate_«" at" 1&lIIIf'~ <ttrl"ke-

"1':; tJ 1.: -&b4b; ......Jd.~ ~ .. ~u4i."'i\p1adt •• ' lløj.8t811lu'4 • .I".~~.JP'1lt
.Uel' en'riDgee "r81lsf01"llatontaU.0' ....~t_",l:t.~'" retø

eo ':ij·og,~~!.~11I.ldn.,u4 •• 1&.8:Wde~.. 'i8~ji("'~~ .s 11...

o. ",-r4811 J4eJ. L~·,_tJlil ~D."1l!:! ,Gi.., rIeWD& ..... _~t
Naturfr. N. Pr. L J. Nr. ~~~q~'I ,

.
. /



!Lel11nge sogn, soa mod ayd grænser t11 Lal11nge b7S aJerlag. mod
~est t11 soanevejen Lel11nge-G~. Lel11ngagård. modnord' til lØse aa.
mod øat t11 en ret linie tra skoven MBorgr1ngs- 81døat11g. h3ørne

t11 L,lllnge bys eJerlac 12;: Øl øat tor Lell1nge kirkegård. 1Il'U', samt

på den del at matr. nr. l~ sammested8, aomaod ø.t g~.er t1l

~ornævnte aogne-v:.eJ,mod ayd U~., ~n ~~~ lf~ ...J.el~~a. ~r~,&bd8
. ..., .< - -" -i' " , " il .r li'h)~·lljtl iN .. tt~$I~ _~l..Fa

--1l0rdvestli-g8 hJeme oyer en f~ ~~~~1R-4.f)'.i:I~(l'~!~ht-ff.~DilPas.
d • Ul ån! f)Sf r,Q_~Q»Ol:l a~NI.J..l9L~ •

mark t11 det punkt, hvor en 1l7~::~[ ":,,nti'~{~"8~,.~""e~lhf,~,:r
aammenøst tor Lellinge .ølle, og modnord til Lell1nge ~~~~ der

ikke ~lS&~Ht,Pfante. heJøtamaede træer, gravea grae eller anbringes

tr&aatormatorstat10ner, teleton-~tel.grefmaster og lign., e3 heller. ,

udsalgesteder;a isboder, ·"be'boelsesvogn.! og <'lign. "lArealerne aA. 1tuJl

.beD,l~t"lI.til l~dbraa, Jl,aTebrugelle~ t1Q~.n.:,".J 'J,() C~ c:..:)i;j .

. . .~,!:l41 I~ cl8Jl del ~t... tr •., ,uo .. l.!! G:J.. ,Lt~es~~ ~~~~.

;".~.J.~8~ ',op, (t~~dØkO!pU~Ug~ 4"al.l. deJ' ~: .;øT.~~~"~~'U.1!

...1 ~ll~, fAS. a04 vest 0& Dord ~il lIatr1lr:elekell.~ log ;IlO4:~."'IUl

en 11nie tr~ det skovklædte .r~al ·Skovl-olJaaa-, 1lO~1U .•• ·,bJ.1'D~

.:_ , , ret .."'1.4'..1il ~Lelll1188 as al d.~ fikke bJ.ue.f'{ JpavO l.rø .elle1", __

:>i ......; . brincts tranøtoraatorsts1i1oul'lIi 181.ton~"oø.,.,""~~ •• ~ ..... ~l1gJl.,
''-., '. . -

! .
I eJ .kel~.'1",1I4.a1.&ø8".48r,. 1.bod~n:'tIb8bo.1,•• nJ)~ tQC'~:U8"~g81ll81"-

\ De" kwl beD,Jt'Ets ~1l skovbrug, lena.lI:r"Qhi1Ia.~.Pa8;f.UeJ;.f~d.r1 ..

4.2. På den del af metre nr. l!! Gl.c~l1fnaeaA24thO""l~.

B8~81~_ 80P ...der mod Qd .gr... r "11 ,Le1lj'l"ge' aaJ.~~:/1Y.... t og nora

,t11 eogneveJen Lell1Dge-Sal.bl og skoven ")50rør.t..Dg-log'JIOtJr •• tft11

: den ~de~ Junkt .Q DInJl1e l.1.m,e .tra ,skoV~.<.fII7d.st1tcelh3.:m"i.til et

,plU1kt ..l2S Dl en ,Ifør. Lelllnge .k1rkeglZ'd,. 1_.:cler"S:~~_,tl'p1aD.teB

I

, l

,t ;
~,

..... ;

,
/

.uJst8lllllecl_ •• ,træer. gnveø ·.gnsl"ller .anbr:1Jlc_lrb'-..t'""",ntatloner,' .,'

"';"".1.toD~,oet'l.telegraf.8"81t·.OglUga." J.~ lhell~p.l_~1ldaalø~ __ , 1s-

boder, beboelsesvogn. og lign. Arealerne al kun b..,tt •• ~·~l1and-
~

, \»~I I_V~'b~ eUeJ:' nøkeri., :.'.' . .' ... 1L".! '1. .~t,); fil3«{ • cl'
,

.l
, Æ
! .,;.:.. ~t:Hr. t~D&"; krsYee ,lDgea. erøta1D:1-. r.... \.f~m ....... 't tor

..~~.~he8_(~aaltUåcleg_er;afholde:r a:p... ae4,ltliecllabgea cfg::l'd_~1"' .

.• -' ai.'D.b ?!tø,rb1U14ne,ud&it".:r.. :4emnctU"J1ldu"Jde1tfå:'::d""~.t _cl&r

c....p~w~e ,o, ..deJl.:,O&·d,~...,tr.dd.'IO!lJ:åa...,,\.l~'~J1Y""''''. 4eu
,

'1d _4811C. 8f:r~84.kla~U_. p j " .~,\,r,) ~.\~f.l;,;,:j"oe;'EJEfl'!.t:l,t'l.o 'Ie!.J;a

.lt~:.JI <:;() E~njD._tl~·«~·,,,aA'·e:r aal4eu4.Jt • .r-.... fte~dg,4tl1cl.i-.~alt de

,t:re4.44t \U'eel,r...IkO "Uag:q8!!l på areal.mes J_t~lDft •• ()

", ,l

. ~ ..lJJ l:
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PAtaleberett1get med hensyn til denne fredning er fre4a1bgs-

nævnet for Præetø a~t8rådskreda.

: l,

~ ..'

P.t. Valle, den 14. marts 1952.
Ohr. SChaft~1 tllSlq,de bckadel1:. I.:

Fredningstilbudet modtages og godkendes, hvorved bemærkes, at
t ''':1 ~ .. t ... , .., l I ..... ._ ... l

~.1;~~~m\ry,~~,r~~~~d~~ ~~2.}.9~~.~ar henv~.~_t_~_~~_~~:~~:~;~~~~~~~~~g
for 'fredn1ng8~æ~ne~ for Præstø amtar~dskreds i henhold til natUr-

'. \. -~.'. ~ .~ •••• 1 n.~:.:-. ~l'··.~ ~ • '.

fredningslovens § 3 stk. 3.
Naturtredningsnævnet for , /

Præst" amtsrådskreds.r.::(t-tA27/.FI7~--l.

Hay-Schm1dt, O. Frits. Johs. Kristoffersen •

Indført i dagbogen

~st. Tingbog: B.

for retskreds nr. 5,
elen 28. maj 1952.Valløby 6e

Herfølge I 37~ Bl. A" 169Akt:Skab: F nr. 6~2

Køge købstad m.v. ~

Lellinge laa Glo Lell1ngeg. hvg.· G l45~ I.

Højelse I l!! Gl. Lellingeg. hvg.
~ Ejendommene er yderligere servitutbehæftede. I

R. Ole Sørensen.
Afgiftsfri lov 140~937,14 II.:6 kr. / G.B.

!rhorgils.

Ajskrlftens rigtigh.:d bekræftes. .

NøtnrfrAdningsnævnet fbr
Præst9 Amtsraadskreds, d.t-. 16~t~r;/9~~

"L

/7~?; ....'-"L''''-

Hay-Schmidt )

1/ I t',

/.

f

. ..~.. ~

1',.1 .I
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~ ..... • { 7. '//~ - - 0 'J,1 ,?It I. ,~' ,~I' 77~~ k r i f-~: Naturrredningsnævn'et rm~
, Fredningstilbud. . PnBst9 ~tsraadskred~

Dommdr"ontoret IStore-Hedd
.r

Stempelfri i h. t. §33
j lov nr. hi~~jtl'Re!~37

tilbyder herved som e~'\tqrål~*1' Axel Bøttchor
.. 2 c.- -af by

at la~ ~~vnte areal af ovennævnte mat~. nr. f_o

..'
REG~NR~:/jf,,'6-,. "• II \

sogn,

.'.
• Arealerne beskrives således: ' •. d, .. " \ d .tf,·

i\1"Otd.Of, :l'Jollcm o3ondolDmOl&oDorclliøo
alke1 og en l1:r...i.c1 en ut'l~t:~m' ø1' 3lf (;) tra og psreU,el mo~JeJ tin.

4or:!menc noZ'(IUt:c c:kC:ll.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstati~mer, telefon- og telegrafmast~r
o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogn~ og efter njevnets, opfattelse skønheds-

. ~~.,
forstyrrende genstande. \ .

Jeg forbeholder ~i dog ret til at
axxxxxxxxzx xxnxxx:xxa POD aroalet ms. ikko drlvoe GøSOn.

vlr~combed. GOm vod røSt otøJ. ildel~' 01101" paa anden l1åneq:
de o5de L.an v.,ro til ule:;,pe for l,ell1nøe ~11'1~eoG kl ..~eS8.r4.'

Jes torboho4.or mig rat til POB aroale' 8t planto fr~t-
tirwer.

I
~I
I

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom
matr. nr. af by sogn,a ! 1.oll.lJlGC o.
idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø ~~tsr~ds- . J:
kreds og • I '1 menighedsråd hver for sig.

•• Cl .... n,z;e
, den 7/ 11195 3

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den (~/I 195.1

Naturfr. N. Pr. A. J. Nr. 66~~ _,
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 5, Køge købstad m.v.

den 18. nov. 1953
Lyst: Tingbog: Bd. ~ellinge Bl. 2 c Akt:Skab A. nr. 639

Anm: ejendommen er pantebehæftet og yderligere servi-
tutbehæftet.

Afgiftsfri Ole R. Sørensen
§ Kr. Øre
§ II II

II 141

14II II "II

laIt 2 " "
skriver to

Thorgils

cfr.

f Afskriftens rigtighed bekr:eftes.
Natnrfredningsnævnet fnt den 8. december 1953
Præstø AmLsraadskred~'

//",

I

I

I I
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Indført i dagbogen for retskreds nr. 5 Køge købstad m.v.
den 8. dec. 1953

,Lyst: Tingbog: Bd: Le11inge Bl. 6 b Akt:Skab F. nr. 388
Anm: Ejendommen er pantebehæftet og yderligere servitutbehæftet.

R. Ole Sørensen

Matr. nr. 6 ~ Lellinge by og sogn

l.

/'X-.YI..
REG. NR. /,,~~,..

i
I

, ,

A f s k r i f t.-

Anmelder:
Naturfr!'dnlngsnævnet fol'
Præstø .~: l' , 'skreds.
Domm .' c Jl'et i Store-Heddinge .

Undertegnede torvor Curl !'let91'auD
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 6Jl

af Lall1nge \ by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. °l sogn,

Arealerne beskrives således: UOD dal br m..ven pae. .6.b. som 11189l"
mI'U &'01' U0D e.:.m1e 1"11lgol'bOllS ( I!!lUt..'!·. Jlr. 35 ) .rl1e1e b6Yens bredde.

Fredningen har følgende omfan~:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på

arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og tel~grafmaster o. Iign.,-
skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende'
genstande.

.. Jeg forbeholder mig dog ret tiI.at der plantes tru8ttber paB tilredet.,

Paa arealet maa ikke· drives nogen virksomhed som ved røg, støj,
ilde lugt eller paa lignende maade er til ulempe for ~ellinge
kirke og kirkegaard.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er Iindforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.

I •
, ·6 b af 1.0111 ng;a by Ol 'sogn,

1Uiilt ;;l'"dDin€'u'~ er ø..ula'..:ncJ.e to I' ml&: os: oftar-tøleeDde e.1erø ~f eJen-oo..l,ll.:1I:m.
dog uden udgift for mig.

Påtaleberettil{et i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
LE:Ill:lDS& menighedsråd hver for sig. '

tell111itU ,den 1!11-4 195 l. <,'

Ct:lr1 i),..,tOl'SeD

I

Fredningstilbud~t modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den :t.1/' 195 1.

,

i'- .
I

Johs. Rristoffersen.

/ 'rhorgils.

Naturfr, N. Pr, A,J. Nr, b~/1l _
/17$,1 ....... ~'
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A f' k i f t ( ~1~1)-S~) !'l/;( - S'3
dl: M-f. ?~ ~~ '7 7 Pr· r ~fta~iJn'ngsnævnet 1tlr

Fredningstilbud. Præstø Amtsraadskrads
Stempelfri i h. t. §33 Domnlcr"ol1toret iStore-Hed;ling[ 7/r, F-~Ii lov nr, 140 a ...r ~ ,

Undertegnede husejal' Karl Pedersen
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

82
af LalUne:6 by og sogn
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede .

REG. NR.

sogn,

.
Arealerne beskrives således:

Ar:';J.l·~t mell;m ld'!'keg3.~1rdens østre' mur o~' .,

l1nie 1 en ufstand' af 20 m fra og parallelt med k1rkegaardeos østre :!'ll

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke
I

på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og ~elegrafmaster
o, lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

ie»){~~xfl!ibt~iX.k~~~ P,~a.are:{let mas Ikke «rives nogen
. "vlr~30mh~d, som ved røg, støj, 110e lugt eller pan anden 11g-

nendo m:'ar.1e lt:.m Vr;t'S til ultlmpe for Lell1nge kirke Ofr kirke-

r'" "eg forbl;l;.older mi§' .og rGt tll at pl':lOte frdgttræer pas det

frodede [tI'eh!, l1ge:,,:C'mdon dol ~lf aen nuv'.:rende bebyggelse, som

Uericr '-'(Hl det fredede ~t'e:;.l, m:.;.;:.bibeholdes og opretholdes.

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående frednmgstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 8 12 af LeJ.l:ln re by og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranshiende er fredningsnævnet for Præstø a~tsråc!.s-
kreds og menighedsråd hver for sig.Le111nge

, den / 195
Lell1nge 7 11 3'

boarl .t'edersen
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den n·I {{ 195 ~.

Hay.Sehmidt. Johs. ~r1stoffQrsen

Naturf'I', N Pr A .T N?O /; /
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Indført 1 d8Gbosen for retskreds nr. 5. Ke~e købstad m.v.
den 18. nov. 1953.

~at. 1~ngbogltid. ~oll1nge li1. 8 l Akt'~kab:B~ nr. 2?4~
Anm. eJemdor'Ul1l.lner 'pljl1tebellu:ftu" og .vdorJ.1g·e~e"Be"1t\..l~

behwitet,
vl\:l H. :';01' t;rH, en

oftiftstr1 Kl', ""re
§ II \I

~ 141 li "
§ I 141 l. 2 .l ti- ;

Cfr. ')

lalt 2 kr ø-re='
skriver to

Afskriftens
~atnrrredningsnævnet !br. den 8. tiecember 1953."

Præstø Amtsraadskredl)' /

.'

, -'"

... - ,

, '~
'. J !

.::.



Stempelfri i h. t. §33
i lov nu l~Oaf 7/5-!931

n ertegnede bus3jer Brilt Robert Helt
tilbyder herved som ejer af matr. nr.

lo .i
af by~-al11nue O"
at lade nedennævl'lte areal af ovennævnte matr. nr. 'frede.

'Arealerne beskrives således:

REG. NR. /o'.~-

sogn,

Arealet mollofu ejendommens nord11~e ~kel og

en l1nit; i n ",fstand af 3c ID fra og p'll'allelt med eJendr-mw~;ns
n0rul1~'€, ~ \ ol.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med, r~jstamme~e træer, og der må ikke
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

Jilkl.Wf~dfxiif:x:fCl,t!Jxi\c Pan are"19t ci."a 1ue driva~ no" m
virksomhed, SO,j VS>..:l I: g, st~J, i~de lUi:t ·sl1er paa anden .11fl,~nde
m3sde ~WI ~Jr~ til ulempe for Lelling~ ~lrke ns kirkeenard.

oJ e.: .l. - l' ,>.: !1(',1,;,er In! go do:; t'et til 11';·J. are let at plante fruut-
tr ..;t;r o~ cf,t ....'r{l Oli' oprethl"'lrie ·;t !';.tn.-ehus. .-

: {

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

matr. nr. 10.2 af Lel11nve by

tinglyses på min ejendom

og sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø ~tsrå~s-
kreds og menighedsråd hver for sig. ./i..~ll1nge

, den / 1957 11 :3

Åobert "alt.
Fredningstilbudet modtages og godkendes.

o·Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den / I, 195?
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Indt8rt 1 d8g~ogøn tor retskreds nr. S, Køge tøb.ta~m.v.
døn 18. nov. 1953

;.nm.: Ej endommen er lwntel)&hæftet.

Thorg11o
AfgU tefrl

~ 1:1'. ·'Y·C

§ II "
§ 141 " "
§ 141I2" "

]
/

1alt 2 kr. øre
skriver to

,?
Afskriftens 1 rt~tighod bekrwftea.

.Naturfrerlningsnævnet tbr
Præstø AmtsraadskredsJ2

~~~~~--L-"G~~/

"-
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\

!

/. ,

.. ,

. \

"' l
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F'redningstilbud.
SternpeJfri i h. t. § 33
i lov 1l:'. l-lO af 7/5-1937

Undertegnede ,
l:lunf,1IJr uonl'11~ Gvondson

tilbyder herved som eJer af"matr. nr. 3 5

af byLui \ 11"3';) o~
at lade neåennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således:

I \_ "l I
(' J, '!j!)- :!:>J.) / ty,;/ -.!.J 3

NaturrradmngsnæVll" ,
~~ Amtsraadsl\ l'

Dommerkontoret I Store'lHe,

REG. NR. ..(,,~~,.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikkl:b'J6Yg\~J-Sfe;f beplantes med højstammede træer, og der må ikke
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmast~r
o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

~fi/~)fI.l2~I~f{r.:~~~iikJ&1i h1., ~Jl:rHjrmt;l,n ln~l.ll lkl'~l drJ..vl{s

l, 'l v1r'''~('rnrl''';'' .,....'" V·"'~ ".")1:, 'lt~.~.ilde lu~·t ellur p11,.~ :lLn."• - l- .~; •• , " • , ...... - ,_ ..... •

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud

matr. nr. 35 af ~t;11, !'l<: \1 by

.,0-

tinglyses på min ejendom

sogn,

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø ~J;lltsrå?s-
kreds og menighedsråd hver for sig.Lell1riilt.l

l \ den ..1 11 195 ").~dllin~ ',. 7 ,]

.
./

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den tf
/ 1/ 195 l.

\
\
\

J 'n '. ""''r1 ~ltorrer~en

N~tllrfr N PI" A .T N... ro ,( /



Indført 1 d08bogen tor retGtreds nr. 5. Ko•• købetad m.v.
dan 18. nov. 1953•

.l...Yot. ·l'1nJbo~IRd. Lcllil~e Dl. 35 id<t:Ultab Q nr. 463.

Al'gi t'te!'r l

§ .·r. 'ro
t- .,

tili

" 14.! 11 II

R 14U 2 "
lalt 21 r. "re.

skriver to

ofr.

Afskrift ens ,"1. f~tt.!,:h~l!\)(~~:r ..lL'te{:,.

. • cen 8. dec. 1953.~:1t.Urrrertn111gsnævnet thI
[Iræsto Amtsraads1:<rflrl$ , itIlui-,-,ctJ.ii1L< •

d~.....--l../L' ~--e---~
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NatnrrredningsnæVriet tbf
Præstø Amtsraadskreds

Dom~<ln<ontoret l Stori·HE

I

~?.P'~~' ~.'
Fredningstilbud.

Stempelfri i h. t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5·19371

Undertegnede husejer Svend Gothar Larsen
tilbyder herved som ejer af matr. nr. .27 b og 40
af tellinge by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: elendcmmen 1 sin helhed.

Fredningen har følgende omfang:

~~~~~YdWft~irrx'XxRi~
ftJtD~:iftti:~~iY.YX~~~f~~m~~i'XiX~fix~
g[»iGl!xØll~ft~l.!XJt~i!X~UjlUi~iti~~ffdP.fXix
~~ft

.JS&m~Xi~~

Paa ejendommen maa ikke drives nogen virkSOmhed, som ved røg, støj
eller ilde lugt kan være til ulempe for Lellinge kirke og kirke-
gaard.

,. ..?
/ /

For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom

matr. nr. 27 11 og 40 af Lellinge by og sogn,
/

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift
for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø 4JDtsr~.ds-
kreds og menighedsråd hver for sig.Lellinge

Lellinge ,den 7 / 11 195)

,
Ir

Svend Larsen
Fredningstilbudet modtages og godkendes,

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ('+ / 1/ 195):

Bay-Schm1dt. Johs. ~ristorfersen
r

NS'lt1ll·fr. N. Pr. A. J. Nr. ~«"-~



, ,

Indført 1 dagbogen for re~skrede nr. " Køge købøtaå m.v.
den 18. nov. 19~3

Lyst. T1ngbog:Dd. Lell1nge Bl. 27 l Akt.Skab B nr. ,13.
Anm; l::J OndOl'lmener pantebeb.2JL'ta't; og yderligero son1tutbehætta't.

Xhor~ils
cst. cfr.

1alt 2 kr. 0re~
skriver to kronur.

'.

Afskriftens rigtighed bekræftes.

Natnrrredningsnævnet fbr
Præsto Amtsraadskredi.

Hay-Schmidt.
~~~~L-<.~~~

, den 8. dec. 1953.

/

,
/



FREDNINGSNÆVNET>



I'::
I !

I'

.,-....

-,

Gadejordsareal Uilder
ejerlau6et Lellinge by
og sogn Anmelder: Naturfredningsnævnet for

Præstø amtsr~dskreds,
Dommerkontoret l Store-
Heddinge.

~tempelfri i.h.t. § 33
i lov nr. 140 af 7/5 1937.
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o. Friis.

" ,
( A:fBl~r1:ftens rigtighed bekr,·.:ftes.

Natllirfrednlng,mæv.nec for
Præh0 . mtsra.adskreds.
Domme, ;,onl:oret IStore_Heddlrlgeden 27. nov. 1954.

/~~~C::,?'~::::A~~7 /
Hay-Schmidt. fI



FREDNINGSNÆVNET>



I I I
(z V/~ 7- ~r'S K R I F T REG. NR. /J"~! ):-~

Fredningstilbud. . ' /; (J - ~~r
P{aturrnantngsnævnpt ~".

~: Prate Amtsraadskred~'
.Lel11nge sogn Dom .-1 o ,LOret i Store·He

Stempelfri i h. t. §33
i lov nr. 140 af 7/5-19377

Undertegnede. meni~hedsra8d for
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 34 b

. . -
af 10111n.'0 by
at lade nedeI:nævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. og sogn,

•Arealerne beskrives således:
EJendommen 1 sin helhed.

Fredningen har følgende omfang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer,' og der må ikke
på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster
o. lign., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønheds-
forstyrrende genstande.

~jcl'tm :ll~ forbeholder enig dog ret til at bibeholde og opretholde

det pau ejendommen v .rende hus indtll et nyt kapel opføre8~'

For fredningen krævel)Jlitl lOgen erstatning.

!.JenigllCdt3&~ er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud
raodO"$tr. nr. 34.2 af by_(.<.;ll1n~c

tinglyses på ~ ejendo~en"'J
sogn,og

idet fredningen er gældende også for efterfølgende ejere af ejendommen, dog uden udgift

for 'i~. monl.;ucd:.:r ødet.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø cy;ntsråds-

kreds og menighedsrad hver for sig. - ,/i el1111.~o
,den 27 11195 3

Karl Jørgensen
Else Refshøj
Niels Pedersen

Niels Sørensen
A.V. Sandel

Elna Rasmussen
Johanne Pedersen

Rl'O~~llllXml!im~~

~~~KQ§~~l!~~1i:ffUt~8I;~xxxYfxxx}ØJ:x
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Det til tl"æctes, ot næl'v,p.l.'tJnde fredn1ngstilbad tll2g-
lyaea Gom ee~vitute~1fLr.nde på dan Lel11nge kirke t~~

I

l'ende ej ~ndom, In~t.t'. nl'. 34,2. Lel11nge by og sogn, POS
,'\,mod følgende forbehold:

"Efl længe ej clJdor:1men administreres at de k1rkel;lJe,.
nVndi~i.El\.lart tr:etfer 1:i.d~eIDll1i~tU.l.·.ie"5afgørelse om n,yP~BIl1IZiIll
ut.::ri~ bi b,yzningeL' pli l:ireldet, herunder tillige om selve
b~ggeplanen for diase, samt arl~&ende ombygninger og til-
b,)'tiniuge.t' ua.r.set r .ro=Jnin.;;Ddeklarut1onen".

F.irl<t:;:llilliatGriet, den 2. juli 1954.
P. J.~.V.

1:... H.
GunnuJ' I ('OGil

ej,; (jlJ:il.

':l'odni .ne::;t'ti lbuJ.ot lOodtl:.'gOll og ($oJktmdes. dog med
forbehold som i lO).·"lll.3t.icnclc: .P~ t~~ning H! 2/7 1954.

Natudr dnlngsn .... tor
PrZ$tø amtsraadskrecll. den 1110 195....
DommerkontoreC I Stor.Heddlnge'

Ha,y-:5Chrddt. Jo~s. ~r1atolte~den-......_-- ...-..

,/
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DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01865.00

Dispensationer i perioden: 23-08-1999 - 31-07-2002



FREDNINGSNÆVNET Modtaget i
FOR ROSKILDE.AMT Skov- og Naturstyrelsen
Dommerkontoret I Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge ~ Pa ~~~o ~~~~

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 38/99
Den 23. august 1999

KØGE KOMMUNE
Teknisk Forvaltninq
Rådhuset
4600 Køge

GENPART
til orientering

1~\oS-.oo

Ejendom: Matr. nr. 10
beliggende Bakkeledet
Roskilde Amt, Teknisk

e Lellinge by,
6, Lellinge
forvaltnings

Køge Jorder

Danmarks Naturfredningsforenings j.nr.:

j.nr.: 8-7051-8-259-3-99
8.1/2.6.99 10e-1
0119-15

I skrivelse af 1. juni 1999 har De videresendt en ansøgning
fra ejeren af ovennævnte ejendom om tilladelse til opførelse
af en tilbygning på 57 m2 til eksisterende enfamiliehus til
Roskilde Amt.

Da ejendommen er omfattet af en den 18. november 1953 om
bebyggelse og beplantning tinglyst deklaration om fredning af
Lellinge kirkes omgivelser har amtet videresendt ansøgningen
til fredningsnævnet.

Fredningens formål er at friholde kirkens omgivelser for be-
byggelse m.v., idet arealet ikke må bebygges eller beplantes
med højstammede træer. Der må ikke anbringes skure og lignen-
de, der efter fredningsnævnets opfattelse er skønheds for-
styrrende.

Påtaleberettiget er nævnet og Lellinge Menighedsråd.

Det fremgår af det oplyste, at boligen er på 57 m2, og at an-
søgningen vedrører en tilbygning med karnap med samme areal.
Kun karnappen og det nordvestlige hjørne af huset med tagud-
hæng berører fredningen.
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Ejeren har oplyst, at overskridelsen af fredningslinien, der
går parallelt med det nordlige skel 30 ro mod syd, højst an-
drager 60 cm. Et udhus, der ligger op til skellet vil blive
fjernet.

Under en besigtigelse har en repræsentant for menighedsrådet
meddelt, at man ikke har indvendinger imod byggeriet.

Det er fredningsnævnets opfattelse, at det ansøgte ikke er i
strid med fredningens formål. Fredningsnævnet tillader derfor
i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at det på-
tænkte byggeri gennemføres i forbindelse med fjernelsen af
det ikke godkendte udhus.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2,

sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, kla-
ges til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede
er:

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der har søgt om
dispensation), offentlige myndigheder, Danmarks Naturfred-
ningsforening og lokale foreninger og lignende, som har en
væsentlig interesse i afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fredningsnævnet,
som derpå vil sørge for sagens videresendeIse til Naturklage-
nævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.
Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede af-
gørelse, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet.
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra
i dag (naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2).

Med venlig hilsen

f. Toft-Nielsen
. "

rt~CL~
Knud Olsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000 Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø.
Det Centrale Fredningsregister , Haraldsgade 53, 2100 Køben-
havn ø.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 Køben-
havn ø. (1 stk.)
Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite i ~øge v/Henrik
Petersen, Klemmenstrupvej 18, 4600 Køge.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 Køben-
havn V. (1 stk.)
Flemming Damgaard Larsen, Hyllingeparken 15 A, 4070 Kirke
Hyllinge.
Anne Pilebo, Kogleaksvej 59, 4600 Køge.
Køge Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhuset, 4600 Køge.
Lars Thorbjørn Hansen, Bakkeledet 6, Lellinge, 4600 Køge.
Lellinge Menighedsråd v/formand Peer Kristjansen, Nørreledet
16, Lellinge, 4600 Køge.
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 412002
Den 6. marts 2002

Lell~nge Menighedsråd
v/Peer Kristjansen
Nørreledet 16, Lellinge
4600 Køge. GENPART

til orientering
Modtalge~ li

Skov- 0C' \,Tpt.ur~tyrelsen

= 7 MRS, 2002

Vedr.: Etablering af ny adgangsvej og parkerings-
plads m.v. ved Lellinge kirke.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-259-3-01 - 8.091001

I skrivelse af 8. oktober 2001 har arkitekt Keld
Wohlert på Deres vegne ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til etablering af ny adgangsvej og par-
keringsplads ved Bakkeledet samt renovering af ek-
sisterende adgang fra Ringstedvej til Lellinge kir-
ke, idet de eksisterende adgangsforhold ikke er
tilfredsstillende .• Den ny adgangsvej og parkeringsplads ønskes place-
ret på et areal ved Bakkeledet, der ejes af Vallø
Stift, og som er omfattet af en deklaration ting-
lyst den 28. maj 1952. Ifølge deklarationen må der
på arealet ikke bygges, plantes højstammede træer,
graves grus eller anbringes transformatorstationer,
telefon- og telegrafmaster og lignende, ej heller
udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og lignende.
Arealerne må kun benyttes til landbrug, havebrug
eller fiskeri. Påtaleretten tilkommer frednings-
nævnet og menighedsrådet.

Det fremgår af ansøgningen,
ringspladsen skal føres ind,

at vej en til parke-
hvor Bakkeledet er i



•
niveau med det faldende terræn i området nord for
kirkegården, og op til eksisterende terræn med ca.
50 promille stigning. Adgangsvej og parkeringsplads
tænkes anlagt med grusbelægning. pårkeringspladsen
afgrænses med en lav vold mod vejen. Der placeres
lave pullertlamper langs parkeringsplads og ad-
gangsvej og plantes en bred ca. 40 cm høj takshæk,
der markerer grænsen mod den gamle del af kirke-
gården.

• Den eksisterende adgangsvej, der forbinder kirke-
gården med Ringstedvej, er beliggende på et gade-
jordsareal. Arealet er omfattet af en kendelse af-
sagt den 23. juni 1954, hvorefter arealet ikke må
bebygges. Der må heller ikke anbringes transforma-
torstationer, telegraf- og telefonmaster og lignen-
de (bortset fra de til kirken og tilstødende ejen-
dommes brug fornødne master) skure, udsalgssteder,
isboder, beboelsesvogne og lignende, som efter
fredningsnævnets opfattelse er skæmmende. Arealet
må ikke beplantes på en sådan måde, at udsigten til
og fra Lellinge kirke og kirkegård efter frednings-
nævnets opfattelse hindres .

• Adgangsvej en ønskes beplantet med en lindealle af
opstammede træer med en smal klippet krone. Langs
adgangsvej en, der grusbelægges, plantes to lave
takshække og der opstilles pullertlamper.

Det er fredningsnævnet s opfattelse, at det påtænkte
anlæg af en ny adgangsvej og parkeringsplads ikke
er i strid med de hensyn, som deklarationen ting-
lyst den 28. maj 1952 skal varetage. Nævnet tilla-
der derfor i medfør af naturbeskyttelseslovens §

50, stk. l, denne del af det ansøgte.

Fredningsnævnet er derimod af den opfattelse, at
plantning af lindetræer langs adgangsvejen fra
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Ringstedvej vil hindre udsigten til og fra kirken
og ansøgningen herom kan derfor ikke imødekomme s .
Nævnet vil være indstillet på at imødekomme en an-
søgning om opstilling af lave pullertlamper og
plantning af lave takshække langs vejen.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslavens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens vide-
resendelse til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden
bestemmer andet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslavens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen
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REG.NR. 1~6S.oc

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon S6 6S 10 68
Fax S6 6S 64 96
FS 58/2002
Den 31. juli 2002

Christina Rasmussen &
Mikkel Poulsen
Ringstedvej 214
4600 Køge.

GENPART
~~~ (Q)[J~®UU~®[J~[(1)GJ

• Ejendom: Matr. nr. 35 Lellinge, Køge Jorder
beliggende Ringstedvej 214, Køge
Køge kommunes sag nr.: 33866 -
byggesag nr. 2001/533
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.: 8-70-51-8-259-1-02 - 8.1/300102

I skrivelse af 29. januar 2002 har Køge Kommune på
på Deres vegne fremsendt en ansøgning til Roskilde
Amt om tilladelse til at opføre en tilbygning på
ca. 68 m2 til den eksisterende bolig på 65 m2•

Da ejendommen er omfattet af fredningsdeklaratio-
ner, tinglyst henholdsvis den 18. november 1953 og
8. december 1953, har amtet videresendt sagen til
fredningsnævnet.

Fredningens formål er at sikre indsigten til og ud-
synet fra Lellinge kirke.

Ifølge deklarationerne må arealerne ikke yderligere
bebygges, og der må ikke anbringes transformator-
stationer, telefon- og telegrafmaster o. lign.,
skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og
efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende gen-
stande.

~0 'I:.05 \- \~H 11-00 cl

\.~



•,
Side 2/3

Det er oplyst, at en udhusbygning vil blive ned-
revet i forbindelse med udvidelsen af boligarealet.

Ejendommen er beliggende i et landsbymilj ø, og en
forøgelse af boligarealet som ansøgt, vil kun i me-
get begrænset omfang berøre indsigten til og udsy-
net fra kirken. Da udhuset samtidig nedrives, og
udvidelsen af beboelsesarealet findes rimelig, er
det fredningsnævnets opfattelse, at den ny bebyg-
gelse ikke strider mod fredningens formål. Nævnet
tillader derfor byggeriet, i medfør af naturbeskyt-

.. telseslovens § 50, stk. l, såfremt materialevalg og
farver harmonerer med den eksisterende bolig.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Følgende fremgår af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 3, sammenholdt med § § 86 og 87:

Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

• Adressaten for afgørelsen, (det vil sige den, der
har søgt om dispensation), offentlige myndigheder,
Danmarks Naturfredningsforening og lokale forenin-
ger og lignende, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen.

En evt. klage skal indgives skriftligt til fred-
ningsnævnet, som derpå vil sørge for sagens videre-
sendeise til Naturklagenævnet.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er
udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for
den påklagede afgørelse, medmindre klagemyndigheden

.. bestemmer andet ..'
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Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes in-
den 3 år fra i dag (naturbeskyttelseslovens § 66,
stk. 2).

Med venlig hilsen

Kopi til:
Roskilde Amt, Teknisk forvaltning, Køgevej 80, 4000
Roskilde.
Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100
København 0.

Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,

2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,
2100 København 0.
Danmarks Naturfredningsforening, Lokalkomite i Køge
v/Henrik T. Petersen, Klemrnenstrupve j 18, 4600 Kø-
ge.
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140,
1620 København V.
Peder Kjærsgaard, Poplens Kvarter 4, Osted, 4000
Roskilde.
Bjerne Larsen, Hovmarken 10, 4623 Ll. Skensved.
Køge kommune, Teknisk Forvaltning, Bygningsinspek-
toratet, Rådhuset, 4600 Køge.
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