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Matr. ~r. 6e Valløby by og sogn.
37~ Herfølgi ~y.og sogn, l~
og lae Gl. Lellingegård hovedg~rd,
LeIlIng e sogn, og lad, laa Gl.
Lellingegård hovedg~d, HØjeIsesognrjl

tJ DDRAq 5!t:
r~...

, r e d n 1. Iig 8 t 1 l b u d.
. !

Stempellii ih, t, § 33
li l(i1V" M. ]4\O'l1/5',I~J·I.-·

SOlD. ejer at matr. nr. 6,! Valløbl by og sogn, mstr. nr. 37,!

Herfølge by og sogn samt mat~~ nr~l!!' og 1!2 Gl. Lellingegård
.." .i :. • i : '.:. : I ~f' '",• ~ .: .:. ;. ' ..hovedgård,' Lel11nge sogii og 'matr' .. nr. l!i. og las' Gl.,- Lellingeg§.rd

hovedg~rd. HøjeIse sogn, tilbyder Valle stift herved at lade neden-
nævnte arealer trede-l~det nedenfor angivne omfang.

a. På hele matr'/"nr__6.! v~1i.~b1·'by 'ofi s'og~~:må '"a'ir .ikke graves
.. • • w • ~ ~'.

grus eller anbringes transformatorstationer, telefon-og telegrafmaate
.- . 8t~r' 'og iign., ej helie'r udsalgssteder. isboder, beboelse'svogne og

lign., idet areale. kun må beny.tt~stil beboelse eller skole 1 for-
bindelse med havebrug~

Bebyggelse må ikke finde sted nær~ere Valløby kirkegård end
den nuværende ~ bebyggelse. N7 bebyggelse m~ ikke finde sted, før
de~ eksisterende bygning nedrives; forinden arbejdet påbegyndes,
skal b,.gningsplanerne forelægges Fredningsnævn,.t for Præstø amts-

rådskredø til godkendelse. Såfremt arealet ønskes beplantet med
.højstammede træer, skal planerne hertil godkendes ~ at frednings-

nævn •••
b. Den del at matr. nr. 37~ Herfølge by og sogn, som ligger

øst for 80gnevej en og nord og øsi for Herfølge kirkegt\rd må kun

beDlttes til beboelse, landbrug eller havebrug, anden erhvervsvirk-
somhed ml ikke finde' sted. Indenfor en afstand at 10 Øl frt} kirke-
gårde. må der ikke. bygges. plantes højstammede træer, grave. gru'
eller anbringe. transtormatorstationer, 1eleton- og telegratmas1er
og 11&0.. eJ he~ler udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og ligne

c. ·M den del at atr., nr. l,!! Gl. Lell1ng.S~rcI ho'Y.clg~r4 •
..N.,hll'f,. N 'Ol' A I N , ? /
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.-- PA.taleber~'t't1getmed henøyn til denne fredning er f'rednihgs-...

- ._.. .. ..... - ... - -" .. o. -

P.t. Talle, den 14. marts 19,2.
Chr. SChBft~1tZk1_ 4e MUckadell.

Fredningstilbudet modtages og godkendes, hvorved bemærkes, at
7L. o ~ " ..... t'.,." ',., .. ·1 j, ~.. '. ."\ ,.... __

f}t~tS~lf~~~~r1et 1p1de~ ~/2 _.~952 har henvist sagen t1l behandling
.I" I"' .~ •• :" • '. ~ l". .... ... { 7, ~~e":. _ \....................-> _ .. ,

for fredn1ng~~æ~net for P~æstø amtsrådskreds i henhold til natur-
i,..·j" ...... -lI' ,.:._~ ........... .:3_;:;;: ~''':'.. ..:,.",_ .

fredningslovens § 3 stk. 3.
Naturfredningsnævnet for //

Præstø arntsrådskreds. d't,.vt .2 7/ .r / j J--l •
I
\Hay-Schm1dt, o. Frils. Johs. Kristoffersen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 5, Køge købstad m.v.
den 28.maj 1952.Val1øby 6e A 169~st. Tingbog: B. Herfølge I 37! Bl. Akt:Skab: F nr. 622

Lellinge l!! Gl. Lellingeg. hvg. G 145.
Højeise I laa Gl. Lellingeg. hvg.
~ Ejendommene er yderligere servitutbehæftede.

R. Ole Sørensen.
Afgiftsfri lov l40~937
14 II.: 6 kr. / G.B.

Thorgils.

, #Skrifte.ns rf9ti9h~d bekræftes.

Naturfredningsnævnet tbr / _ /._
Præstø Amtsraadskreds, ~ /6 .~. F '95'<"-

/7~?;L../> .-~,
Hay-Schmidt
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' ..... , '" Matr. nr.1 .l1l4lde1ao bi Ol no...

\ '

'. I'

"" r •.... ":

.... n.,~.4 ••• alahea.1'l4 tot' "Å"d~a1...... Sat&b'.......
wUU' ,f·onA .. b1nc .t· kiJl'k.'A1ø t ",..16t& .epl'O.at1. pi t'4flC.'.
~ft4rt:l1lC at ...aeftilA:t'fAt I:. a"'J:al al ..:'ea ,., , leJ..

Ua.... ...~4 •• J8~~.-_'r~ar. lA !ll#l't.~i.1>.1 .C , J:

A.r~e1.' ".ørl ..... dle40' ~4q del at HU.- u. _~ lIc-
•• r •• 11' t/)r .~ Å'et. lW. t~i! 0.0' BI4 •• U1C. ~ ... at _, ... . .
J7.s. tbd. (1Ju14ncot ".1' .u..l"t.l&o kil"k..... ) U1 ............

, ' . .

"UiC.'19 ttl'P.lqs AoN•• U1c. taJera.e~ ud a--- .......,,,,,,ap "'tao~.o 0& .. 11.ale.1UU'tr& p~l.l u..._
~ llM1. til.' puk' 1 4i-..,Uet •• 11. Ja 04 14 1M. PI. •• , e

&.vaJ. 11" rI 7C'd t1MIJ .
'nt8lJS1.D ur r.l«.'h~.oat8& •... . .
Fl areal.' .. 4.~.ikke to:r.t ..(&•• ., ""'U.1M eU.er ..

. el1.. 't11_øt - heRAd .. eUJIia.-l•• et ...,. 111 ..
.. __ .ttrø.doru ....... U... t

........ C .......... :I..«.1.~.,....
. l"· • (.... . ~.. '"

- •• r· fo .... au tue--) •• 1'... ·..__ .-.,tb,a1"'_.wt~'.
• ·/1 ..

~~~~~ .u.r t., +S ••.. en'or .t.lc~.-..t:. -H- ~_
~I'''''''''''-'t.l" ~ 'a .kø ~. ~

ø1.IIa eUer h.pi... .<.."J J~']JIod b~31{glj51'! eoet'l C'DI." .:.;.

b.ba'D' •••• r .41•• en......... .
,( 11 Jt'nv~rY~~flI(1M"fhrrtRVl

DU11l•• ~~~\~~"'.j~~ .-,ø ~~I.~-,",,&.r... ..i.. .~i.~I"'~~ _. 1 U -. .....
fII.atae- tø:pl 11. ~tc •• ., el _,,__
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NaLurfr. N. Pl'. A. J. Nr.
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.... HaA .. ao.øa 1WD~u.n.lO.

31/8 .. ,

Joh~. J.r.enGen.
I,nu! r.~UdI!l6n. -,l .

ilt'- ' .' :li '!JlJ.""l .JU..t'Det tl1træd~•• at nerTærcnde frednlnj8oek1aratlaa tlft1~ ••
I . li I •'I:, J J>~~" i',.}." ..' .........

eerv1tutdt1ttende pli m~\.t". nr. l,! Rertol,ge b, o~ 80gn.

!'irkem1nl&teriat, den '-2; 'novftlllbel' 19si~v '~:.
d} h,rU }:~

P. til. V.

'J. 13(;lngtson.
~l:A.

.
t
!

Afskriftens rigtighed bekræftes. ... J.• ~., . tlUI$' •." ,t

Naturl'redningsnævnet rOI
li '•..., <Ii:,;, ...P.restø..Amtsraadskreda, .i '~.~~'-ZA.':.-?e:Æ::.~L.A-1/

, i... . '

:J/1 I. ... l' I 1'1 . d ,'1.1, ,;
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FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret j Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon 56 651068
Fax 56 65 64 96
FS 36/2006
Den 29/09-2006

Herfølge Kirkegårdskontor
Kirkevej 2
4681 Herfølge

GENPARl'
til orientering

ta Ejendom: Matr. nr. 37 a Herfølge by, Herfølge
beliggende ved Kirkevej.
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings
j.nr.:8-70-51-8-259-2-06-22.1/120606

I skrivelse af 7. juni 2006 har De ansøgt om fred-
ningsnævnets godkendelse af en allerede opført til-
bygning til kirkegårdskontoret på 25 m2 samt tilla-
delse til at opføre en "kirkelade" på 6,5 x 18 m 8
m fra det nuværende depots østgavl til opbevaring
af materiel og maskiner .

• Arealet, hvorpå tilbygningen er opført, er omfattet
af en fredningsdeklaration lyst 28. maj 1952.

Fredningen har til formål at sikre indsynet til og
udsynet fra Herfølge kirke.

Ifølge deklarationen må den del af arealet, der
ligger øst for sognevejen og nord og øst for kir-
kegården, kun benyttes til beboelse, landbrug eller
havebrug og inden for en afstand af 10 m fra kir-
kegården må der ikke bygges.

tt Det er fredningsnævnets opfattelse at tilbygningen
falder harmonisk ind i bebyggelsen, og da den kraf-
tige byudvikling i Herfølge har medført et behov

SNS-12l- 00061 o.k.f- lO
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Der kan inden 4 uger fra den dag,
meddelt, klages til Naturklagenævnet
sen. Klageberettigede er:

afgørelsen er
over afgørel-

for opbevaring af den voksende maskinpark, godken-
der fredningsnævnet herved i det hele det ansøgte.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

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

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.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behand-
_ ling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på

500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende Dem
en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke
påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er
modtaget. Vej ledning om gebyrordningen kan findes
på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk

Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller del-
vis medhold i Deres klage.

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

http://www.nkn.dk


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

Med venlig hilsen

Side 3/4
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