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REG.NR: 1958.00
Lellinge - udstykningsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE

Deklaration tinglyst 26. november 1947 - udstykning

MATRIKELFORTEGNELSE

(ajour pr. 26 / 11 1947)

Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrielnumre:

Lellinge, Køge Jorder matr.nr.:
13a

GI. Køgegaard Hovedgaard, Køge Jorder matr.nr.:
lah

Gældende matrikulært kortbilag:

Se også REG.NR:
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Q K'Hnhavn K~e~
eller (Ide aønderjydake Lands-
dele) Bd. og BI. i Ting-
bogen, Art. Nr., Ejerlav,

Sogn.

Gade og Hus Nr.:
-(bvor aud.nt 8ades)

Anmelderens Navn og Bopæl (KoDtor):
Naturfredningsnævnet for

Præstø ~~tsraaåskreds.
adr. uommerkontoret i Store-Heddinge

REG.-Hk 1153 ooStempel: Kr. øre.

-Udskri.ft

a f
- -' . ~ .'

Protoko~- f'or Natiirf'r-edningsnævnet for
r - ,-, ••• r .. ~ -... ..:

-- -Præstø -Alntsraadskredso.- -

~ '~3 ~ ~~i ir..::, _ .. - .---:0:---

• T:'~ '-I -.1":_ ...."' ~;:: ~.'-'~ • _~. : • ~ - -
Aar ~947 den ~g. Juni Kl. l.0 al'hol.dt Fredningsnævnet for

Pr~';ti A1t-s~a~ds~~d~: ':-:beita~-;ncfå~'d-,eto=ni;~rOoil~~:'schiaidtaf Store-
_];~ :..~-:..; ~.~~:~--.:-'~-:-,,:..'_ .;:. :. - ~_4"'-: ~# ':.3'- _~::r- ~l ..:.) ~__.... : ~ ~::: _...

Heddinge (Formand), de-t af' Amtsraadet valgte lledl.em Landstingsmand

1:V.HaIi;en i.i t~dd:ei~k~-~g 'de:{~fI.eiii~,;;-s~~~~~~~~-·~algt"e 'M~d-
-- . .i~,_-_ J :1" .. ,_' ~ .~:: .-~"'.-=:J' ... t:.: ...:- _ ~ ... -~_''':' _.!._:.. __ : -- l • .:

1em Skovrider O. Friis af' Lel.l.1ng_e- MØdepaa :Aia~r .Nr. 13~ Lellinge
. .... ;"3 2 _~:, .... l- -:" ~ ~-- - .. -" .....- -- ":'.- .. - ~, - ~ -

By og ':s~~n-:
--:..rr':;·-1-4;- ~ .J'".- ..:":::: !.: ~.:.~:':~C2. ":.~ <:- -_:' : -:...,~'-.~_._~ '.-
-- Der f'oretoges :.c1:j' ..., -, '~.'"rf ... - ~ r.::'> ri .:-....."'\) ..- . . -

J.Nr. 16u/i947.'· _..Andrag-ende"i -He-nhoid-til. Natu;'ired-

m,ngslovens" § 25-Stk •.2 fra Ejeren -ar
Matr'~Nr-:"i.3~ "L~llinge BY-og S~gn',

Gaardejer" Hans Ha~~en, o~GOdk~ndelse

:; :) , -

af Udstykning af en Del af Matr.Nr: 13~

til Parcelbyggeri.
,o.

Der freinJ.agdes :
_ 3 _

l. Andragende af l. Apri~ 1947 med Nævnets Paategning af "2. s.M.
om~Fremsendelse til "DanmarksNaturfredningsforening.

Jen_ 4< K)eldotov. AIS, København.



2. Udstykn1ngsplan.'-) ,. _,11

.3. Arealliste.

4. Skrivelse. af .30. f.M. fr~Danmarks-Naturfredningsforening.
- ... ~: '.

rr~rlli,i /-,
Nævnets Medlemmer_var

"fil j j):I1A

Ejeren Gaardejer Hans

spektØr Rerlow•
.. • t ;\.-'~ _ •• ,' :v' ~. ~ J'"::':,;UcHU.1A

For DanmarksNaturfredningsforening mødte Ekspediti-

J ..-: .. :..

alle mødte•.
,!if': -'- ./

Hansen mødte sammenmedLandin-

onssekretær Gemzøeog Arkitekt BO.

Ejeren oplyste, at det Areal af Matr.Nr. l3~, somlaa
'.

e',
Syd for Køge-Ringsted Landevej, udgjorde ca. 9 Tdr. Land og i

sin Relhed laa indenfor et Bælte af 300 m fra den Vallø Stift,
.... ,".>J ......

tilhØrende Skov, kaldet Krageskoven, og at Udstykningsplanen

angik ca. 2 Tdr. Land af ovennævnte Areal paa ca. 9 Tdr. Land.
e:>

Ban oplyste tillige, at han var Ejer af den Gaard, somlaa paa

den modsatte Side af Landevejen, altsaa Nord for denne, og at
- ;-.: l.::"'lanG zr.:_~-:._.,.:;":_ . "'..,....... :-.::..: -- -.:..(.; _'l ~

Arealet Nord for Vejen ogsaa var matrikuleret under Matr.Nr.
_,:' '''JC" ~ ".:_ -:~':' ~. !,' .r~": :.

l31b dog at et Engareal havde særligt llatrikulsnummer, somhan

ikke kunde huske. Arealet Nord for Vejen ligger i det væsent---- : .: :'

lige dels indenfor fornævnte .300m's Bælte dels indenfor et

Bælte af 300 m fra Gl. KØgegaard,Sk~v. , _ _, ~.
":c1: .~::.;::~*'':.._r--.-. 11: ~ : -c .. .. ...... :. ~>;1 _ .. '_'"'_ .:.rr:.' ...... j .... ns.::.. '. _ ... .Jo- '":.6.A

Der forhandledes med Ejeren omSagen, og Drøftelser-
_ .:: "'r -... ' .... ~ -. _ ". -'': J,""': .:-;....::.. \... • - ~ • : .- .., - ~ ..~.:- '. ...... ......:: ... :~ l.-

ne resulterede i, at Ejeren paa Nævnets og DanmarksN~turfred-
~..... ~... - '~,.. .. _ - ,to ,'~ ::~"\ _. ::. _ .. "'_ '::8rr~~.; .~;.'- . .

". _ ..... w .... _. • ......

ningsforenings Foranledning androg om en ~amlet Udstykningsplan,
_, ~_ ..::-~;. _. .'", - . ~: ~-.:.-:)l"... _.: ..~ -: -L._ - .....:~-~.':.~"":' :.-J ..:':>~.::-..- -t -.

og at Ejeren kunde indgaa paa de Betingelser, _som,Nævnet stille-
__~ -l ~.: __ ,"_ ... ~ ~"", ~ -.. .. . -: ;:." 'CiM - ~~ .... _a _: _. _.3 ':::.:..'~ '!. .. ) '~p ~.."':CLVO:r __• r:--

. de for at give Tilladelsen. Dj,sse Betingelser er følgende :

l) Den Del af Gaardens Areal, som ligger, N~rd fo! iØg~~Ring-

ste~ Landevej, maa ikke yder~~~re bebygges, bortset_fra de til
., - ~ .. _:' ~

Landbruget nødvendi~e Byg~er.
. .., ---

2) Af den Del af Matr.Nr.l3~, som ligger Syd for nævnte Lande-

vej, maa ca. Halvdelen, nemlig dens Østlige Halvdel (regnet fra
. '

Landevejen til Skoven) udstykkes i Parceller og bebygges. De

ca. 2 Tdr. Land, som om1'attes af den fremlagte Udstykningsplan

(Bilag 2), maa udstykkes i Overensstemmelse med Planen. Den

øvrige Del af den østlige Halvdel maa kun udstykkes saaledes,

~t'hv~r Parcel bliver paa mindst 1750 Kv.Alen (694 m2) Netto.
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Med Hensjn tl1~Bebyggelsen af de Parceller, som udstykkes
fra ovennævnte østlige Halvdel, gælder fØlgende: Paa hver Parcel
maa kun opfØres eet Beboelseshus. Husene maa kun opfØres i 'een Eta-
ge, eventuelt dog med udnyttet Tagetage. Afstanden fra Terræn til
Onderkant af Gesims maa ikke overstige 4 m. Husene skal udfØres med
rødt Tegltag. Paa hver Parcel maa desuden opfØres eet Odhus, som dog
skal være af samme Karakter som Beboelseshuset paa Parcellen. Herud-
over maa der ikke paa nogen Parcel bygges af nogen Art, f. Eks. Skure.
Der skal i Skel og omkring HUsene anlægges og vedligeholdes en passen-
de Beplantning af en Art og i et Qm:fang,' som er egnet til at faa Hu-
sene til at gaa godt ind i Landskabet. De vestligste Parceller skal
~ deres vestlige Skøl opretholde~ et ensartet levende Hegn efter Fred-
ningsnævnets nær.mere Bestemmelse.

3) Den (ca.) ves-u:igeii~vd~l af den Del af Matr.Nr. l3A, som lig-
ger Syd for ovennævnte Landevej, maa ikke bebygges. Do~ maa Ejeren
til eget B~~ 'bygge :et-StuebUs::m~d~Ødv~dige oclliu~epaa Vilkaar, at
'Husenes Pl~c-ering og'Odse~nd~:g~dken~es' ~~ Fredningsnævnet.,

De under l - 3 omhandlede Bestemmelser tinglyses som Hæftel-
se paa'Ejendo~en i Henhold til Naturfredningslovens § 25 Stk.2 med
.~ii~~"i,tetf~~ud .ifor ·~an~ågæid•. Bist~_~is~~~~s ·ov~r~oi.~~lsehaandhæ-

_ . ...=.'p: ~ :: . J - ~ -: ~: _ ,~_ ~ ~ .. -. • _ ... ~ - ... • .. ' ....J ;:J ... ~ "-••

ves·år 'Fredningsnævnet for Præstø Amtsraadskreds, som har Paataleret-

::;j ~..:.!: .'. ~andinspektør ~er-lo...:.vil oplyse Nævnet om Gaardens rette Jla-
trikulsnumre.

Mødet hævet.
- 'HaY-Schmidt.

" .

A.P.Hansen. O.Friis.

----:0:----

Aar 1947 den 19. November fremlagde Formanden i Sagen
J.Nr. 16/1947. ~ndragende i Henh. t. Naturfredningslovens § 25

Stk.2 fra Ejeren af Matr.Nr. l3~ Le1linge By og Sogn
. .

om Udstykning af en Del af nævnte Matr.Nr. l3~,
(se MØdet 18/6 1947.) :



~.~~~~~1.~5:;.~'":~t~~ ...1:9.47 fx:a ~n<!inspektØr Herlow•
.7. Do. af' 24._ s .M. fra Do.

8. Do. af 28. s.M. fra Do•

.b.f det fremlag.te .fremgaar bl.a., at Gaardens rette

Matr1Kulsbetegnelse er Matr.Nr. l3~ Lellinge BY og ~ogn og.lah
-' ~ - .

Gl. Køgegaard Hov~aard und:e.~.KØ.g,e~øbstads Jorder, :gaa hvilken

. Ejendom de paagældende Beste~elser vil være at tinglyse som Hæf-

telse i Henh. t. NalDrfredningslo~ens § 25 S,tk.2 med Prioritet for-

ud for Pantegæ1d.

- -'.': ..., ...
. ,

;. ~~'.'...J

_.8.ay-Schmidt•
4l '" ," • ... - -~.... ~-

_ ---:0 :---
J---".- -

Odskrif~~s Rigtighed bekræftes •

- , .... _._ . 9-- ....( .~-~_.; - ~. "' ... ..;- .~'- ~-.- -..,
.-_ .. - ~. -.---' -

"::::'w .• :[j-::-~ ;l"~ .~ ::. -: ••":~ . '}.::i. ..':--.j:;'- T'':~ .:- -~.; ..: ~~...- ..... - -- ._ ....--

-Dei Odskriften indeholate Betingelser for den ~ Henhold
--:..:r'urr't.b.-r ~:;:..Es1:10i~"';s-t·; 2.2i~~'-~"::.;i ...-J::~~~:"'::' . -' v __ - -- .... -

.• -til.gaturfredningslovens § 25 Stk.2 meddelte .~ispensation begæ-
-"orrsI ...·t. ........G" ""-'r~ .,.,~- ~,..:::;.'f::I~~-~..JP:::J~ ...... ~;;':'~' ....c:. ::.:_ l ..._...-;:-.:__._I_!"".":'J ~- - .

-" - - ies-tirlilys·t~ so~"Bæfteise- paa M~tr .Nr. 1'3§.Lelli~e By og uogn
. "

. og Matr.Nr.lah Gl. KØgegaard liovedgaard under KØgeKØbstads

-.-;:r S :.~~lfiE!f::.fo_r~t!<t;'S>-Y :~mt~gæl:d;= ;if'r...:.1If&'tn.t&-LO-vbestemnieT-se6sidste
'..

·~Punktum.: ~-.;:.~
).;j", ~ Æ .--

:. ~~~,M.dM#(,

-(" ~-. _. -.- ~._-~-- -~---

,d. 25. ~ovbr. 1947.
• -..:: ,j~ .- . ~..,;,.__-er~Hay-uchmidt.-

. T:i~ Dommereni Køge'~

. . """'rt I DagBogen for Re~ Nr. 5. IWie Klibstad IL 9..

- ,p . dia. 2 6 NOV. 1947
~'l. 1'f~/~%J,Og;Bd4.~L /"J ~ . Akt: Skab lfNo.31-:; ~. ~ d7:U. fil <'d ~ ,~
§ 141 : /I" tt

§ 14
u: ':" " /

Tr'L ". ,,,,) "" O:lm.Krol!h .~. Buch
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Genpartens Rigtighed bekraett~6
Kø!!e Købstad m. V., del! ~ NOV. 1941..
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Afgørelser - Reg. nr.: 07958.00

Dispensationer i perioden: 09-09-1999



FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7, 4600 Køge

Telefon S6 6S 1068
Fax S6 6S 64 96
FS 51/99
D~n 09/09-1999

Køge Kommune
Teknisk Forvaltning
Bygningsinspektoratet
Rådhuset
4600 Køge

GENPART
til orientering

REG.Nl i\58 -00

Ejendom: Matr. nr. 13 t Lellinge by, Lellinge
beliggende Krageskovbakken l, Køge
Roskilde Amt, Teknisk forvaltnings j.nr.: 8-70-51-8-259-4-99

8.1/28.6.99 13 t-l
Landinspektør steen Jacobsen's j.nr.: 99.5203

I skrivelse af 25. juni 1999 til Roskilde Amt har De for eje-
ren ansøgt om tilladelse til at opføre et enfamiliehus på
ovennævnte ejendom. Taget ønskes tækket med sort tegl.

Fredningsnævnet godkendte den 18. juni 1947 udstykning af ca.
2 tdr. land, der var beliggende inden for et bælte på 300 me-
ter fra Krageskoven på nærmere angivne vilkår. I den anled-
ning blev der 26. november 1947 tinglyst en deklaration,
hvorefter husene skulle udføres med rødt tegltag.

Roskilde Amt har oplyst, at næsten hele området er udbygget,
og at beplantningen er over tagryghøjde.

Under hensyn hertil er det fredningsnævnets opfattelse, at
det ansøgte ikke er i strid med fredningens formål. Fred-
ningsnævnet tillader derfor i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50, stk. l, at det påtænkte byggeri gennemføres.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.



- 2 -

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-

f'\ nævnet.
~/

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

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

Med venlig hilsen
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