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REG.NR. /$7.3

Stempeler1 1 h.t. § 33
1 lov nr. l~ 7/5 1937.

Fredningstilbud.

Undertegnede ga,..rdeJer Cl;lr1J.:Jrgens~n,
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 3 J=

af LidUllurk by og
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Arealerne beskrives således: <.:re&1et m,~llOlU sognGvejE!n,k1rkens pr.rke-

l'1ngsplt;.d~,aGn vestre k1ri{eguurCLSAJlUrog lå1n m[.rkvej fru sogn\3-

vejen forbi aen noI'dro Id l·kogb.ur(is,....mur.

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 tiI,at det p<;.lo;. urElul·::!t stuc..onlle h.,nsehus

mu<.1bibeholues.Hvi s det euL1' til grunde,m ...,_ uut 11dte genoptøres

p~':.. arelll.et.

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

3 1: af LI d 611brk. by og sogn,
iaet fredningun er gDlu~nde for wig og 0rtGrf~lgondo ejore ut eJun-
UolllWen,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og

L1damurk: menighedsråd hver for sig.

,den ;:'7/ 4 195l.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ,7 / 4 1951.

Ae ~.,.mtrup.
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REG. NR. /$/.1

Stewpalfr1 i h.t. § 33
1 lov nr. 140 7/5 1937·F dn· ·Ib dre lngstI u .

Undertegnede s.l.iOOanostar .PetDt' t::l.tOV
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 1.R

af Lldem<.'rk by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

og sogn,

Arealerne beskrives således: at bDltfil p ...;;. 15 clutet'!~ brodde l:_ngr:; med
og €r'..:Jnst3nde Ol) til L1tlælbrk kl rkeg<::'(j,rds søoorc mur.

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 jlt d\3r p..."" <:lrda:.l0t pl ..ntes tl·ugttl'i'ser.

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

1 .!;! af Liuuuj;..rk by og sogn,
1uet tredn1ng~n Ol' gl.llu-Jl1ua i-ol' m1* ol et't~rr1\jlf!ende ejero at ejen-'Jrt?~~udgift for mig.

Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds og
Lidan ...rk menighedsråd hver for sig.

L1danurk ,den ,71 ~ 195 l.

Fredningstilbudet modtages og godkendes.

Fredningsnævnet for Præstø amtsrådskreds, den ;"71 4 195 l.
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REG. NR. /573
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hem ~()b
ol • l j ~'il.

o
'l.' ....llrJ J.l ,". t i..: J r-; II

lJ~) V .. I'~.II!\,_llJ. 'L.l'

.
Matr. nr.

,. ,
, ljl iD::; ,': Li

'. '

Stcmpclfr i j h t. § 33
i lov 11r. 140 7/5-1937.,

"'"'I

-3J!.'x.i.:f [wm 981:;l1um.~lal:!ll::l,·1./;1(, : ,}.:J"d.J,''', ,I .. )
l) ~ k l 9 l' fjl t 1o n.' J "ni ...Jl'·~IJ,"L.Ll..J'1

• ( i.- j 1'0 -, • l J.
. .

... ~J~I\~ '" ~! .l' • i ,,~~. ~~! ..;:;,j 11,;,j l I, L.;

U~.,ICl~'lQefJ3.n~g~~\\§<\~)ifRff #f.\~~:fw. fJOtl; i 'i,' bt,l! u.JtuJ:' liu-

kr ..~,mA'U;j'b.rn4,.YM,f:lr ·ioi:J(f8;i~~i~)~ll{.mhat;lt:ll-.: L.\l a;J )l'U-

betloDe'9lll:f.l~D'. ~r@~T1~,-!g:lJ:fl f!AA ·f.:~PtJJ:k ..~ ~~,ttH 1~"f~9'1~L~jl:fl-
dom _tr. nxo. '!l L1f.~1tl.rlf.l.~ (4~';t)(?iYU

• kl.·) • 'IJ;P;\'1. .~n, dt!'l·~,!u.tltlv~r.<leø \i;;t,,~~~l'.~'f'~~4~l~:':'. j.~~,!

r()r._~eB beb),~"till-H:I .. W1Wti~.lh"Q.1H'i"i'·i.1GU llt ej-.ure, 1J,:>d~r, h~L\l+.ll-
• . L l ,:!':J o!'iT \ .. j d f)

sø.vogne, tl'8uaf\)rtaator9t~tloner, maGt.:%' J. l ij'~ll. - i,ller rlO,:~n 'i'jr:

nindrende b~p18ntn1Dg ~lloJr tll'ja~~-~ ~d~lj~1.fe~'lN1t}1~jl!l~~j:lL1t;n

r;rave. grus dlor dr1vtis n")p'et'!vir-ll6.)mh",d, S':llll vl::d r",g, $t~,lj, ilde
ol

'l lug'l.-fl1lf.!r <R~ "ruJen l,Jfotde er til 1l11"IlIp.tor L1demsrk ~~,l"ke c:11Ol' kil-ke-
, • tc'\?.l !9 ffid q:38 • [r I1t)o l :' . ".: I !

\J~~~;,::1a~~~iij~:n h•• ~:~; under d. k1rk.1i~ urJnd1ghoner

tomtt.r kirkem1n1&teriet 108 'U@nst:I. n'~rv·fI·till<)1\I tlfJl'lBr()'t.t·~n QfCli.H'Gl.ue

\

hen' •• forinden 9fg(.0rlJlue wmb~bygt::~l"-løl;l træffes.

Fredningen eM~r uden ~rztetntn«.
l)eklørat1Qraen m~ Unslyees SOli! serv! tut på lilni.l.'. nr. 3.0 ,ide-

mlll'k by J;jfl 81)80, dog uden l.ldq.ift for pr':'lE:l'tt:·.:rnbed@teller l~u!:l1i~heda-

råde"_
Påtaleret her fornævnte 111, tiighederM og frl~dn1ng'6nSN'Il();' tor

Pr.æet. 8mtsr~'8kred. hVGr for sig.
,
\
\
\

18. december 1952.
Harald Tødt.
Asta Rasmussen.

:'.A. J. Nr. ,'/;" (I.

Fr. Sohousboe.
Magda Wentrup.

Marius Sørensen.



Det tiltrædes, at nærvwrende fredningsdeklaration tinglyses som
servitutstiftende pq matr. nl"{t3!!J1:lli!tf-emarkby og sogn, dog med følgende
forbehold:

\I deklarationens næstsidste afsnit, 2. linie, udg~r ordene:
"pr-"steembedet eller".

Kirkeministeriet, den l~. maj 1953 •
• ~.., : i, ( \ ,l .:' . i! .:...:.( •. i

P. M. V.

E.B.
(:' :~.1 11 ) 'llIj'juJ',j2

,";t(.i!-e\, ,)1·1 .111 volt
Gunnar Krog.

Ekspso

Deklarationen modtages og godkendes i overensstemmelse med k1rke-.'.
ministeriets foranst~ende p~tegning af 15. maj 1953.

I

den 22/7 1953..~., . W8turfrednin~Bnævnetl
for Præstø amtsr~dskreds •

.. :.' , "l . ".' ...;iL,,: I ,. Hay-S(jnmidt. Johs. K.r1stoffersen.
~·~i'.lt.lndfi'/jtit\t~i aagboglln for retskreds nr. 5, Køge købstad m.v., . I

~en 23. juli 1953.
Lyet. 'TirtB~)'ogr' Bd.} L1demark .. Bl. 3h .Akt:Skab F nr. 614.

'..-.l." . , G6lrda Buoh.
ost. / Thorgils.

~ I ' ; (J.

'·.1 i;' l .1

il~;, Af~krit\'ene'rigtighe'd bekræftEis•
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FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT REG.NR.

/5'73
D~o 7. september 1988
Jour. nr. FS 83/88Adresse:

Dommerkontoret i Køge
Niels Juelsgade 6
4600 Køge. Tlf.: (031651068

Herr landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 22
4140 Borup.

.J,GC"GW:;': .
f t'( J" :':8 " c-./,IL;{8~1/{cjGC.1

Ejendom: Matr. nr. 3 ~ Lidemark by, Lidemark.
Hovedstadsrådets j.nr.: 271/267-21.

Ved brev af 29. juni 1988 har De ansøgt om fredningsnævnets godkendelse af udstyk-
ning af ovennævnte ejendom.

Baggrunden er, at ejendommen er omfattet af kirkegårdsfredning tinglyst 15. maj
1951.

De har i brevet oplyst, at udstykningen ikke vil være i strid med fredningsbestem-
melserne.

1Ir I den anledning godkender fredningsnævnet herved, at nævnte udstykning gennemfø-
res.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Med venlig hilsen

LuJ.-
Knud Olsen

)



REG. NR.
FREDNINGSNÆVNET FOR
ROSKILDE AMT

Dato 2. november 1990
Adresse:
Dommerkontorft i K~e
Niels Jue1llllede 6
4600 Køge. Tlf.: (03) 651068

NYT TELEFON NR.:
53 65 10 68

Jour. nr. ...I:..o,;L-..o~/_fJ_~ES 70/90

Modtaget I
Skov- og Naturstvml"en

- 5 NOV. 1990
Herr landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 22
4140 Borup.

GENPART
til orientering

Ejendom: Matr. nr. 3 ~ Lidemark bytt beliggende Tuemosevej 5, Lidemark.
Skovbo kommunes j.nr.: 3-a Lidemark.
Roskilde amtskommune, åben land afd. 's j.nr.: 8-70-52-6/267/1-90.

I
Ved brev af 31. juli 1990 har De for ejeren af den ovennævnte ejen-
dom ansøgt om fredningsnævnets tilladelse til, at matr. nr. 3 m Li-
demark by, Lidemark, udstykkes, således at parcel 2 af matr. nr.
3 ~ sælges til Lidemark kirkes menighedsråd med henblik på sammenlæg-
ning med matr. nr. 33 smst. (lidemark kirkegård).

Baggrunden er, at der den 15. maj 1951 på matr. nr. 3 ~ smst., hvor-
fra matr. nr. 3 ~ er udstykket, er tinglyst deklaration om fredning
af et areal ved Lidemark kirkegård.

I De har oplyst, at det areal, som nu agtes udstykket fra matr. nr. 3 ~,
ligger udenfor det fredede område.

I den anledning meddeles, at fredningsnævnet ikke har indvendinger
mod den planlagte udstykning af matr. nr. 3m.

Fredningsnævnets afgørelse er enstemmig.

Med venlig~hilsen

MiJ!!:f!t!JA
e Miljøministeriet

Skov- og Naturstyre1sen
J.nr.SN 1~ 13/3 - 0003 a;(
Akt. nr. 1



REG. NR. \ S-73.0 O

FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Telefon 53 65 10 68
Telefax 53 65 64 96

Den 16/07·93
FS32/93

Landinspektør
Poul Erik Jensen
Hovedgaden 22
4140 Borup. GENPART

t~~orr~ernter~U1g

Vedr. udstykning af landbrugsejendommen matr. nr. 3-~ og 3-~
Lidemark by, Lidemark, beliggende Tuemosevej 5 og tilhørende
Ole Jørgensen.
Roskilde amt, åben land afdelings j.nr.: 8-70-51-8-267-3-93.

Jeg henviser til Deres skrivelse af 9. juni 1993, hvori De
anmoder fredningsnævnet om at meddele, om der er indvendinger
mod en udstykning af ovenævnte ejendom. De har i skrivelsen
anført, at en tidligere meddelt tilladelse er forældet.

Det fremgår af sagen, at der den 15. maj 1951 er tinglyst en
deklaration på matr. nr. 3 ~ Lidemark by, Lidemark, hvorfra
matr. nr. 3 m er udstykket, om frivillig fredning af området
omkring Lidemark kirkegård og at fredningsnævnet i skrivelse
af 7. september 1988 meddelte, at der ikke var indvendinger
mod den planlagte udstykning, der efter Deres oplysninger ik-
ke ville være i strid med fredningsdeklarationen. Det fremgår
yderligere af sagen, at fredningsnævnet i skrivelse af 2. no-
vember 1990 meddelte, at der ikke var indvendinger mod en an-
den planlagt udstykning af matr. nr. 3m.

De har i Deres skrivelse af 9. juni 1993 oplyst, at der siden
en vedlagt approbationsskrivelse af 16. maj 1989 var sket
frasalg af et mindre areal til sammenlægning med Lidemark
kirke.



- 2 -

:".

Fredningsnævnet opfatter Deres skrivelse sådan, at det omtal-
te frasalg refererer sig til den udstykning, som frednings-
nævnet udtalte sig om i skrivelsen af 2. november 1990, og at
det er tilladelsen i skrivelsen af 7. september 1988, De an-
ser for forældet.

Denne tilladelse har gyldighed til 7. september 1993, idet
den er meddelt i henhold til den dagældende naturfrednings-
lov.

Roskilde amt har oplyst, at de tidligere meddelte tilladelser
i henhold til anden lovgivning end naturfredningsloven, bl.
a. planloven og landbrugsloven, er udløbet. Amtet har anbefa-
let, at fredningsnævnets tilladelse forlænges i et år, såle-
des at der ikke indtræder forældelse af tilladelsen, inden
sagen er blevet behandlet i medfør af andre love end natur-
frednings/naturbeskyttelsesloven.

Tilladelsen forlænges hermed i et år fra den 7. september
1993, jfr. nu naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1.

Med venlig hilsen

•



I ,.- FREDNINGSNÆVNET
FOR ROSKILDE AMT
Dommerkontoret iKøge
Jernbanegade 7,4600 Køge

Den 12/01-95
FS 72/94

Advokat
Gerhard Kofod
Druestrupvej 18
4632 Bjæverskov.

~<fG.NR. \513,00

Vedr.: Udstykning ved Lidemark Kirke.
Roskilde Amt, Naturafdelingens j.nr.: 8-70-51-8-267-3-93.
Deres j.nr.: 10.354.

Ved skrivelse af 8. november 1994 har De anmodet om forlæn-
gelse af fristen for udstykning af ovennævnte ejendom. på
ejendommen er der 15. maj 1951 tinglyst en deklaration om
frivillig fredning af området omkring Lidemark kirkegård.

Nævnet har ved skrivelse af 16. juli 1993 forlænget en tidli-
gere meddelt tilladelse i et år fra den 7. september 1993 .

." Tilladelsen forlænges herved i et år til den 7. september
1995, jfr. naturbeskyttelseslovens § 50 stk. 1.

FOTOKOPI

12 JAN. 1995
Retten iKøge

" D \ l.\\I ~ - o 00 l
~<6
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