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Matr.nr. 1~ store HIllerslev bYt
HIllerslev sogn.

l' Fredningstilbud.

Anmelder:
FREDNJNGSN ÆVNtlT • ,

FOR
TJIISTED AMTSRADSKl\..EOS

dommerkontorrt i Vestervig
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Undertegnede ".o:J '7' '7'~~"~";Ir. O. ~";. '''77. J

tilbyder herved som ejer al matr. nr. i Ov

af .::.'i ........L.,. by .~:.//~,. .. t4.cr
at lade ned~nnævnte areal ni ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,
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Fredningen har lølgende omlang:

Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende. således at
udsigten til og Ira kirken hind res. ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer, tdefon- 0!-l telegralmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isbode--;;; vogne til beboelse eller opbevaring al redskaber eller lign. skøn-

hedslorstyrrende genstande. 4 ......> L- ...... .,~ _' .. " 1-.: .... '" .I:~'..",J. "'~ ...... {' o_J ...? .'"~ ~(Jeg forbeholder mig dog ret til at.J .,........ ~ "-I- .:>. ....; r,:' ,. ... ,J • 1">7--t ... J. / ~.." ,1-;:.
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For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

Jeg er indforstået med, at ovenstående iredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. /....,
al ...,': ,j .....•":,,7' by ./.L. /.'~ ... .:..- sogn,

." // ...,

dog uden udgift lor mig.
Påtaleberettiget i henhold til

amt og ~J.,Lil(~~.J" .....
loranstående er Iredningsnævnet for

menighedsråd hver for sig.

;1,,' • .t-I

Idet fredningsnævnet for
fredningstilbud, bestemmes det. at
al Store' IIilIerslev

Thisted
tilbudet skal lyses

by

amt modtager og godkender fot'~tislående
som servitut på matr. nr. la

x~x 'Hl11erslev- sogn,
'.

al hartkorn: l tdr. l skp. 3 fdk. 1 alb.,Jll1O'JtkdtlllJCalXlClJtX.kJloUkIxx

~«dc~X»KX .J!KIltXlIl~Xdt~x
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h. t .panteh1flf'telser, brugsrettigheder, servl tut ter og øvrige byrder hen- '
i Fredningsnævnet for Thisted amt, den 4/10' 19 51 ..vlseS tI t ngbogen, I
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tvlatr .nr.' 2~ store Hll1ers1ev by,

H1l1ers1ev sogn.

Kl:b. NK. ./~Y8 /7 "~.,,.lV. 'I ' ."

Anmeide!': ." . ,~
FREDNINGSN ÆVNBT .,

f:OR
THISTED AMTSMDSKRBDS

dommerkontQret i Ve!lftrvig
Fredningstilbud.

Undertegnede ~ ~ .l4''''' .I'.; .•, .....Lo.-

tilbyder herved som ejer af matr. nr. ,? q"

('
I')" .)

sogn,

Arealet beskrives således:

., ....'....J .....

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebyg(,!es eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres. ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalg~stedcr, isbodet vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~~I~~mig-dog ....zcl....tu at

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

af .!,I,'/ / -", •• ~../ by _I,t; " / ~ ~ sogn,

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modtager og godkender foranstående
fredningstilbud, bestemmes det. at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 2,ll
af Store H1l1ers1ev by H1l1erslev sogn,

af Ihartkorn: O tdr. 4 skp. 2 fdk. O~ alb." koJnk~lC1iJ1itt~K~JiX~JlXx
~4lIl1'dt~Xdl;NK~'~ iIl~K»KJtIJUlbr~If.XX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten.

M.h.t.pantehæftelser,brugsrettigheder,servltutter Qg øvrigede byrder
Fredningsnævnet for This ted amt, den 31/ 8 19 ~If. henvises till' tingbogen. '
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dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er frl'dningsnævnet for

amt og ,.;.1.'/,' ~....._<-e..r- menighedsråd hver for sig.
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JVæværende kort supplen::t /OrsdvtcU CU"l9åren.del af'
maLr ru: I ~ O:l en. del cy matr ro-: z~ Izvore(t.er er ind-
lagt - d::Lvis efter op~ - og Vl.St. med ryPd.stra·
verl/l9 :
I. .Et areal 0/ matr nr. 19-, .som agtes fredet l' k t.

/Oru.g af tZZ/7· 1950 mellem. freciJWzgsnævrzet
og qeren.

e. Et areal af maLr. nI: e ~ .som. agte.s fredet. i.kt
/ortz9. af c2/'l-1950 nzelLern /reda.l..ngsnævnet
og qeren.,

,

Terræn af

Store -HilZersZev By
Tkisted ~.august 1954.

7(~. I7ru:-1~~

Sogn: Hillerslev

Herred: HzZlersZev
And: Thisted

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for MatrikelvEBsenetI rna~' 195~ ~

~ 7-1.--\'V'--J - ·1. J1~,eÆez-

Mllforhold 1:4000 / 4. 50cJnv.
o D

E -1'1-A
Blenket H• .I. Chr. Patereene Peplrhendel AI_

VdJærdi{i~Lcnl;{,,~;;·FI.
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REG. NR. ''b 4 ~ . O ,
Udskrift

af
forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet

for Viborg amt.

Den 27. juli 1995 holdt fredningsnævnet for Viborg amt møde på
nedennævnte ejendom.

Mødt var formanden, dommer Knud S. Lund, Thisted, og med-
lemmerne, amtsrådsvalgte medlem Aage Koch-Jensen, Tindbæk, og
det kommunalvalgte medlem Poul Bojer, Snedsted.

.. Der foretages:-
Sag nr. VaF 25/95

Ansøgning om tilladelse til opførelse af cykelskur på matr. nr.
2 a St. Hillerslev by, Hillerslev, omfattet af Exnerfredning.

Der fremlagdes:

1. Skrivelse af 29. juni 1995 fra Thisted kommune, teknisk for-
valtning, med bilag.

For Viborg amt, Naturforvaltningskontoret, mødte Kim Stadsvold.

For Thisted kommune, teknisk forvaltning, mødte Jens Korsgaard.

For Thisted provstiudvalg mødte provst Johan Thastum.

For Hillerslev menighedsråd mødte Hans Thing og Chr. Olesen.

Kirkegårdskonsulent Mogens Andersen var mødt.

Skoleleder Jens Laursen var mødt.
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Arkitekt Jens Iversen var mødt.

På mødet blev det konstateret, at cykelskuret skal opføres uden
for Exnerfredningen. Nævnets tilladelse er herefter ufornøden.

Sagen sluttet.
Mødet hævet.

Knud S. Lund,
formand.
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