01564.00

Afgørelser - Reg. nr.: 01564.00
Fredningen vedrører:
•

Himlingøje Kirke

Domme

Taksations kom miss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet

Kendelser

Deklarationer

26-04-1951, 28-04-1954

..i

FREDNINGSNÆVNET>

I

I
I Nv.

/5/2.
r.totr.

21

nI'.

21 li

8 O~

Fredningsti1bud~

uOjn":
..temp.l!r1 1 b.t_ § 33
1 lov nr. 140 11, 1937.

Rl::\l1n;I.:>Jo bi-Od

Undertegnede
herved som ejJf&.Ø~lh~.

tilbyder
af

at IÅ~~te

areal

Årealerne

af ovennævnte

beskrives

21

8 0&

bY

matr.

AlUlelcler c l1aturfrGdnlnaon~YQot for Pr~
atø am'~ra4ekredø.

Jencon

Johl.lnncn

21

l/)L.J -~!y-Y

REG. NR. ~~

A F S K R I F T

cl

-

sogn,

nr.OSede.

således:

\

a) don dol af matr. nr. 21 8 Bom 1186er
".vd 1:01' illmllntl,,;le
klr,.l:il:$årc1o aønd.l.'o Mllr. b) den del a? motr. nr.
21 a Dom ilJgor indonfor en u!o~ond uf lo m tru samme kirkodarclo
VII"t.'O mur.

Fredningen
Arealerne
på arealerne

har følgende

omfang:

må ikke bebygges

graves

eller beplantes

grus eller anbringes

o. lign., skure, udsalgssteder,
forstyrrende
genstande.
Jeg forbeholder

isboder,

mig dog ret

med højstammede

transformatorstationer,

beboelsesvogne

træer,

telefon-

og efter

nævnets

og der må ikke

og telegrafmaster

opfattelse

skønheds-

til at

uon beb;ggelse-herun4er skure _
eon HU forc.Ill'ld13o pi de~ under b Ilwn'o aroal, IDl bibohold.e 08
voallJoboldeø. Men 1 '11f~lde af !oJ'QIo188 rIkkee b.bl~8aloen tilbogø, onlcdoc at etctanden tro vantro mur at klrke&~r4.n bliver minde
10 motor.
%X~XXXXXXXXX%XZXXXXXXXX

For fredningen
Jeg
matr. nr.

kræver

er indforstået

21 !.

idet fredningen

0i

jeg ingen erstatning.

med, at ovenstående

Jl

21

er gældende

fredningstilbud

ll1aJl1nuøJ4iI

af

også for efterfølgende

tinglyses

by

på min ejendom
sogn,

°l

ejere af ejendommen,

dog uden udgift

for mig.
Påtaleberettiget
kreds og

i henhold til foranstående er fredningsnævnet
menighedsråd
hver for sig,

for Præstø

amtsråds4(,

Hll1ll1ngeJe
, den

I

26 4

Jes er ln4teretAet mød, at
0&8A 21 !
fredaD.
!tlm11D8e~e, ~. 16.4.19,4
Johs. Jeneop

195

l

Johs. Jensen

MJIIIIRRt
Fredningstilbudet
Fredningsnævnet

V11h.

modtages

og godkendes.

for Præstø

amtsrådskreds,

den

~,fU·Den

Johs, Kriotorforflon

26'..

195

(

l

ee b8å'b14en)

!

•

S.

1 d06bogon tor retDkr.~8 nr.
den 15. eaJ 19,1

Indført

148". l'insb08. 13d. i)lfJ11ng_Jo Bl. 21.t

Anm. Xil hlnder
l) 8.000

Jl~ ••

RØI. k.betød m •• ,
At"

r'Jle'b8, Dl". ~~9

01"

11 \~·o l..ø.Ildorodi
'kODe ••

er Borv1tu~behættot.

2) ~d.

il. Ole .,ørOnalD,

Anmelder.
Uaturfrodnlngena9not tor
. PNstlJ ulDtflrldekredat

.
'

"a) Don de1& øt matr.

nr. 21 " fl1ml1na"Je by oe

Bom

DOBU,

1igJor Ol" for 111lD41l1E)øJe kh·j~edth;·dG oondro "';UI' 01S en re~ Unle
1 for1..;matlleo øf dønne /Jll.lra o,ydkont mod voet til aklll1ctl at lDtltr
nr. 21 ~ 1bd. og b) don dol at 21 J Gom 114881" 1ndenfor on otatond 61' 10 ID tre Dømme k1rjted~rdo V68tl'0 II\U', tr..
pØ. sømme
I
_
~do 8001 t'aron bOD tomt mod honsln t11 1181;1'. r,r, 21 a •

l

Johe.

Jen....n

b~edn1ft88tl1budet. eOIl det er udvldet ved forenet-ende
pAtogn1na 1D9utagoa og ao<lkoodeø.

\\

,

/

N&turtl'o4u1n6
8Duvnot
tor
I
t'rfilat· o!Uteradalcrecle • don

\

,

iw.v-~GU11dt.

Jobe.

t

\'

l:r10 to:f'f'croen

I

In9'ørt 1 dagbo~Qn

for rotukreda nr, 5. KøS. køb.tud ••~. \\
den ,. IU:lJ 19~4.
I, \\

II

a.

L.;rct. l'lnJbo

Bd. il1l!lling~J. Bl. 21!

n.

Ak". 3kab B. u.

OJ.e ..erenuon

"',az

bekræftea.
Na'tulfredn1nsenwvnet for
•~

Atekr1ftene

r1gtlghed

.c'ræat" BlIltsra.dskre4e

__

It

669

• 4en

"t 'Il'

I"

f V-

"
•

Fredningstilbud.
rI
!

tilbyder herved som ejer af matr. nr.
af

el

e
",

,
I

ff..l.t:.1" C". {}j er' J :...~;~\';1.rj

Undertegnede

•

e'

16 ~

hil.ili.ng. j ..
~

at lade nedennævnte

:b

...

og

by

areal af ovennævnte

Arealerne beskrives således:
{~Y14 .1.01'

.~tL.n &,.lbrjlttsen

sogn,

matr. nr. frede.

u;::n uril

;~l' u.>c.l.tr.

nr.

l( k, 50'.~ li C!{lor
til \'{J.l:)~_~~7

nuv..~rt':}lt·e b;»~!iir.?i-~r Of .~ell~i SO(.;lll,;;iv·J;en

op )h,l.r~Hil·1nfl;;;pl....c...:Jen noru. ~:Cl' ...a...
>lin~·.~jG ki r~e.

'"

l'

l,

f

~
l;

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 skønhedsforstyrrende
genstande.
Jeg forbeholder mig dog ret ti),at d,~t" <:'-f!br1n(:\::Q :.!.L.8tt~1.', '~O!l, er forrr'u.nc

ro 1,'

..,j '.:.ll'!dOt;"...

t.

;:~1:3 Ur,l,l'

For fredningen

kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
l~ .:.:
. af cii{·.lil::, ...j(.:
bf.
og
sogn '
...
....
....
H..nt l 'J.'.:(,.f.1Tl(·:"l'). 01~
:l..:.".;t-ioU'.J fOl' I .,j"g Cl[ ...... I''';~:'':'....Lr;.'-;1'~1....l; o~-::rr: L! ej ~ndo.:l,,_ .L,

r

..

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet
menighedsråd hver for sig.

for Præstø amtsrådskreds

ri1~lliu\....
j ~~

Fredningstilbudet

modtages

og godkendes.

Fredningsnævnet

for Præstø amtsrådskreds,

den

';..0/ l.

195

1

og

REG.NR·/~~l
I

y. "

Fredningstilbud.
Undertegnede

;;::'1J3';)j

or Joh,Jr, iI''!'<Jdor1i!. 01

tilbyder herved som ejet af matr. nr.

.A.)
.,

af

:.a.~11ji

at lade nedennævnte

Ir.;. ;j

SE;ln

;.;.).;,;;

og

by

l)

areal af ovennævnte

sogn,

matr. nr. frede .

• Arealerne ~eskrives således:.
,·)t t ,lt i tY::· 10 ::,,·t'1>r ...·st fe!' ilirJlin"':Jje
kll'.:·;? ......
rl..:. 0E' ~n~.Jl!r,{:Jna/J C,t' til. u~,ru,l,~~dT·::\::~.>:
rus
;~f..'tr(; Ciur.

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 skønhedsforstyrrende
genstande.
jeg forbeholder mig dog ret til Ilt L..:'[' p~
.:.,;;',1" !.~,1
Ht pI: nt :~ frugttr 'An,".

to-

~
~

t

e~
For fredningen

:.'

kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået

med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr.
l ~ .:!:
af
41lil1inl.7~j e
by
op
sogn,
i(~~:t
.1.'~"I...l'J.l .. ~,(::c ",.1' ;::':_;...~.. l".".'! .t'<H' ~~1f og 1J1't(l·.\.·,.1['~..:-rt.:G ~Jjer~~ut

,:jj tL; ....
Cl..l ••• ;.:J. .. ,
dog uden udgift for mig.
Påtaleberettig-et i henhold til foranstående er fredningsnævnet
j ~ menighedsråd hver for sig.

for Præstø amtsrådskreds

l"ai •..11),;: l,)

t

I.. 195 l.

, den

I

~

J aLt.

n ~'. Ol SfJn.

Fredningstilbudet

modtages

Fredningsnævnet

for Præstø amtsrådskreds,

---------------_.

og godkendes.

~o•.~•.

den

~:6/

~:l:~
.:to..:~~~\"t

4195

~n.

l.

og

I

l

i
l!
\.

li

fe
I

I'
I

I

Fredningstilbud.
Undertegnede gaardej er Hans
tilbyder herved som ejer af matr. nr. II .@:

Pedersen

I'
I

af
Him11ngøje
at lade nedennævnte areal af ovennævnte

l'

sogn,

by
og
matr. nr. frede.

Arealerne beskrives således: et brøl te &i' 100 ll1~ters bredde af matr.
nr.
II a gaaende langs Bimlingvjj G kirkegac.,rds sØndre mur og endvidere
fortsættende
mod øst indtil
en I'et linie, som lØber fra nord ti!
syd i en G.l'stand ar 100 meter fra kirkegb.ardens
sydøstre hjØrne.
Bæltet fortsættes
tillige
mod vest indtil
sognevejen,kaldet
·1::>0 gaardsvej.
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 skønhedsforstyrrende
genstande.

mklJt~~!1Jx.ocxmcJduxlllxtilDt:

•

For fredningen

kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået

II a
iuet fr~dninEeneer
ej endommen

med, at ovenstående

fredningstilbud

tinglyses på min ejendom matr. nr.

af Bimli ngø j e
by
og
gældende ror mig og 8ft~rfØl&ende

sogn,

~jere

af

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående

llimli ngøø e

menighedsråd

111mlingø j e

er fredningsnævnet

for Præstø amtsrådskreds

hver for sig.

,den

26/ 4

195

l

Hans Petersen
fredningstilbudet

modtages

Fredningsnævnet

for Præstø amtsrådskreds,

Vilh.

w,

og godkendes.

Larsen.

den

;::,6/ 4

195

llay-Scbmid

l.
t.

og

FREDNINGSNÆVNET>

•

I

j
•

-l
Himiingøje

F T

by og sogn

Undertegnede
Frederik
tilbyder herved som ejer af matr.
af
H1mllngø3e
at lade nedennævnte
Arealerne

Christlan

{

Stempelfri i b. t. § 33
140 7/5-1937 ..

Hønslo

j lov Dr.

nr.

21 A
by og
areal

af ovennævnte

beskrives

således:

syd for metro nr. 21

4

matr.

sogn,

nr. frede.

Den del øt matr. nr. 21 S. 80a 11g~r

.t det

lbd.~ og en ret 11nle 1 forlængelle

4 mod veat

sydllge Gikl øt metro nr. 21

tl1 ekellet øt metr. nr.

13 ! lbd.

Fredningen
har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes
på arealerne

graves

o. lign., skure,
forstyrrende

grus elle!" anbringes

udsalgssteder,

Isboder,

med højstammede

transformatorstatIOner,

beboelsesvogne

og efter

træer,

telefonnævnets

og der må ikke

og telegrafmaster

opfattelse

skønheds-

genstande.

~xf:1l!~lX!-:litmC~lIIlmCxetxtxlxæ.

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

nr.

en

Idet fredningen

g

af

er gældende

1I1ml1ngøje

by

også for efterfølgende

tinglyses

på min ejendom

og

sogn,

ejere af ejendommen,

dog uden udgift

for mig.
Påtaleberettiget
kreds

og

liimllngø3e

Himlingøj

e

i henhold

til foranstaende

menighedsråd

,den

18 4-

er fredningsnævnet

for Præstø amtsråds-

hver for sig.
195

"(,

4-

.I!'r. HGlnsen
Fredningstilbudet

. Fredningsnævnet

modtages

~ _/

og godkendes .

for Præstø amtsrådsk!"eds, den

28/ 4-

195 4

'l.,

Hay-Schmidt.

Naturfr. N. Pr. Å. J. Nr. V0·%1;.

'I . ~ l}

Naturfr dnlngsnævnet for
Anm: Præstø amtsraadskreds.
Dommerkontoret I Store-Heddln

Fredningstilbud.

Matr. hr. 21 c

j

.1____

REG. NR . ./S"~j/ J~!Lj - 1,'1

.J
A F S K R I

•

Joha. Kristoffersen

-

,

-

-.".--

for retskreds nr. 5, Køse købstad m.v.'
den 30. april 1954.
Tingbog. Bd. H1mlingøje
Bl. 21 ~ Akt. Skab D. 296.
AnmJ Ejendommen er pBntebehæftet oS
yderligere servitutbehæftet.
R. Ole Sørensen
/ Thorgi1s. \

Indført 1 dagbogen
~st.

Afskriftene rigtighed bekræftes.
Naturfredningsn:.llvnetfor
./
"
Præstø amtsrådskreda
, den /(J/S---I'f S" Y.

(

'\

01564.00

I

e
DISPENSATIONER>

Afgørelser - Reg. nr.: 01564.00
Dispensationer i perioden:

09-09-1999

FREDNINGSNÆVNET

Telefon S6 6S 1068
Fax
S6 6S 64 96
FS
52/99
DE'n
09 /09 -19 99

FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret i Køge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Vej direktoratet
Niels Juelsgade 13
Postboks 1569
1020 København K.

GENPART
til orientering
\j

Ejendom:

Matr.

beliggende
Roskilde

10'-\

.00

nr. 11 a m.fl. Himlingøje

Himlingøje

Bygade

Amt, Teknisk

by, Himlingøje

11, Hårlev

forvaltnings

j.nr.: 8-70-51-8-271-2-99
8.1/28.7.99

Vejdirektoratet's

I

skrivelse

j.nr.:

af 22.

om tilladelse

025-10BOOO-C0231-01

1999

til Roskilde

til at deponere

overskudsjord

juni

etablering

af en tunnel

Det drejer

sig om ca. 6.000

ret på ovennævnte

Da ejendommen
fredning

følge

plantes
ler

med højstammede

anbringes

master

og

sesvogne

af deklaration

ansøgningen

må

og

efter

i forbindelse

med

Himlingøje.

der ønskes

depone-

lyst 15. maj 1951 om

og kirkegårdsomgivelser,

har am-

til fredningsnævnet.

arealerne

træer,

ikke

skure,
nævnets

bebygges

eller

og der må ikke graves

transformatorstationer,

lignende,

har De ansøgt

banen på Bymosevej,
til 8.000 mJ,

kirke

deklarationen

Amt

i op til ca. 1 mIs højde.

er omfattet

tet videresendt

I

under

ejendom

af Himlingøje

11a-1

telefon-

udsalgssteder,
opfattelse

og

isboder,

be-

grus eltelegrafbeboel-

skønheds forstyrrende

genstande.

Det er fredningsnævnets
i den

anførte

højde

Fredningsnævnet
seslovens

§

CG~~~~

opfattelse,

ikke er i strid

tillader

derfor

1::,-\ ~

Ul

~-OO\~
'-\

med

i medfør

50, stk. l, det ansøgte.

~~

at deponeringen
fredningens
af

af jorden
formål.

naturbeskyttel-

;,

- 2 Fredningsnævnets
Følgende

afgørelse

fremgår

af

er enstemmig.

naturbeskyttelseslavens

§

78,

stk.

2,

med § § 86 og 87:

sammenholdt

Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen

er meddelt,

ges

Klageberettigede

til

Naturklagenævnet

over

afgørelsen.

kla-

er:
Adressaten

for afgørelsen,

dispensation),
ningsforening
væsentlig
En evt.

offentlige
og

lokale

interesse
klage

(det vil sige den, der har søgt om
myndigheder,
foreninger

og

Danmarks
lignende,

Naturfredsom

har

en

i afgørelsen.

skal

indgives

som derpå vil sørge

for sagens

skriftligt

til

fredningsnævnet,

videresende Ise til Naturklage-

nævnet.
Tilladelsen

må

ikke

Rettidig

klage

gørelse,

medmindre

Tilladelsen
i dag

udnyttes,

har opsættende

før

virkning

klagemyndigheden

bortfalder,

klagefristen

§

udløbet.

for den påklagede

bestemmer

hvis den ikke udnyttes

(naturbeskyttelseslovens

er

66, stk. 2).

af-

andet.
inden 3 år fra

