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Matr.nr.: 121 S'arbol-.
Ska6en land8ogo.

REG. NR. -?US1 ;12 %~[;1
0173 ~ .,c>S"O

Genpart

'650
11. ~ov. 1951.

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ning soverenskomst.

Undertegnede

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. af

~tarbollD by, sogn a t lade et

areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri ~eliggenhed af

H 1.& l a 1. I kirke.

Arealet beskrives således: hele det ar.øl at .. tr.nr. 121
lier er be116,tSende rund t 011 Hule 19 k lrk. e •
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i
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Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller beplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

trans forma tors ta tioner, telefon- og telegrafmaster og "lignende,

eller opstilles skure, udsalgssteder, isboder, vogne til bebo-

I
\,

else eller opbevaring af redskaber eller lignende skæmmende

genstande. Henlæggelse af affald må ikke finde sted. Der må i det

hele ikke foretages ændringer i den nu bestående tilstand, der

kan virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.



For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ej endom, dog uden udgi f t for mig.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig ~

, den 19

J'onu't..nd. har Boperådet 1 aU ude (J'D 2' da. ven.... , at
t11tr8ue, 1~.tb••~k8" at o.r '1' v.jr.t for ,~.ndo...n matr.nr.
12& Størbolm ~3.rlav lange Yeat.lu.n af kom.unena ar.al.

~aab38rg Sogn.read, d.n 22' Oktober 1951.

l'.tl.V.

Hjortlund.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående l,

fredningstilbud, bestemmes det, at fredningen vil være at ting-

lyse på matr. nr. 121. af Starhol. by,

m.d r ••p.kt af nu p~v11.nd. hat~.l••
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Skag,n
og 8.rVU\1't't..r.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

sogn.

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds ,den 1/ 1119 51.
~ar8t.n.

Indtart 1 Da8bogen tor R.'.krt4a Hr. 11.
irederlKsnnvnø Købstad m.v., d.n 11. Hov. 1951.
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