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KtU. N K• .,Jd,l.J /'lE" (udtylde$ af dommtrkonloretl

Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom). /3/
ij~)~.;3

lI. ~{olle.:.-upby
O~ r,,~~.

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
FREDNINGSNÆVNET

for
Thisted amtsrådskreds

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sonderjydske lands-

dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn. Stempel: _ kr .• øre.

Fredningstilbud.
Undertegnede ~rr:1'VfJr J mH~ S,:H;"",t7Tr,flen

tilbyder herved som ejer af matT. nr. l ...

af ' Koller.!}) by Lol1erup sogn,
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede.

lio:'n'er
Arealet beskrives således: dan ,it:ll ~?\f rm:ltr.nr. lE. f1Jor.yi.rHl~n:ro:r

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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, udsalgssteder, isboder, \'ogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

~Wrmtd~M~~y.mr,mr,lIf(

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

1& af r~o11er,",'p by i\olltn:uj) sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Thisted amt og

't O11~rUr> menighedsråd h ver for sig.
Kolle!'\lp • den 13/10 19 5'3.

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modtager og godkender foranstående fredningstil-'
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 1.1.
ar ltollOrtlp by Kollorup sogn,

1 skp. 3 fdk.I af hartkorn: tdr. alb., 1i\ll",w:lti5ffX~'KXft:r.M5ilf.':ot

:mrr-tJ'8løfX6i '1liia&1ii'g;JtX
genpnrt bedes henla t å~.$o>te.....n,---~

øG~'Onett(1f1lImt'lm:

Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en



Indført 1 dagbogen for retskreds nr. 73Hun heereder den 29. Jun. 1954.
LYST 11ngbog:Bd. Kollerup l bl. l~ Kollerup.Akt:Skab G nr.620.

otto Rln~strølIl. / L,.Pedersen.
O.H.
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Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1.,
fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr.

fast ejendom). REG. NRD .,f"/J RJr-
Anmelderens navn og bopæl (kontor): /3/ .•.

~å-':' 3
FREDNINGSNÆVNETMtr. nr., ejerlav, sogn:

(i Købonhavn kvarter)
eller li de sønderjydske lands-

dele) bd. og b\. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

l~ JCol1,~-:-u!" 'bY
o"",: :"l')'.~.n.

for
Thisted amtsrådskreds

Stempel: kr. _ øre.-
Fredningstilbud.

Undertegnede t, 1;.lrermen t..>r
tilbyder herved som ejer af matr. nr. l to-
af ):oll~r:.ll) by hol1e:c'~p
at lade ~~~~"~~.~;få~ ovennævnte matr. nr. frede.

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges 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, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at DJ"U"!'O nr!)t~lot f.1~1I1 O:i>lu~or>lade tor

tømmor til '~or" (f~et a ra~,l kn.n f1n\icø.-

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

lt,. af Koll er ,lp by j~ollel"..l'P sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Thisted amt og

Kolleru O menighedsråd hver for sig.
Kollerup ,den 1)1 1019 5'3.

Lars MQ1"tens<m.

Idet fredningsnævnet for Thisted amt modtager og godkender foranstående
bud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 11,
af l\ollel'?.lp by .Koller~p

°t

fredningstil-

sogn,

skp. 3af hartkorn: O tdr.
Øof~qkmJ.tt(:R:QX
Det fredede areal ses indtegnet på vedlagte kort, af hvilket
M. h. t. pantehæftelser, brugsrettigheder, servitutter og øvrige

o fdk. alb., 2tWttmmtlC~l&'Xi,:;:ftxrou:it
·'Xtntt."lJlt1~7tlUJttbmgx

en genpart hedes henlagt på akten.
byrder henvises til tingbogen.
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.1 Mat r .nr. 241. Kollerup by o~ so~n. LIti.. Nt( .-lO~.s hl:: "I., ~. m~ a Anmelder:
/.u -/AJ-3 J

II!J (.

FREDNINGSN ÆVNET
f OH

THISTED AMT~ltADSKREDS

Fredningstilbud. dommerkontoret i Vt'~t('rvig
~-

~
7/ {/ I J1

. . tI n/u -l. !~et:pyl4)~Undertegnede /I"/,) r '~~'·l._. .- • .,1 •

tilbyder herved som ejer af matr. nr . .:; i Cl...... (--
'- ....... )/ ./1,1

af ' ....~ {":l""1 ~ by
at lade nc!Oennæ'vnte'erea:l''1l'f.. ovcnnæ/ntc matr. nr. frede,

sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealernt:' må graves grus eller
anbringes transformatorstatjoner, telefon- og telegrafmaster o, lign.; der må jkke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign. skøn-
hedsforstyrrende genstande.

Jeg forbeholder mig dog ret til at ";;.ot.,;ut..,,: ......"":/l.«, 'l"'.".l~-:..y;,._- l'P1' 0<"1<'.,,::.4'"

~ k I" .f~.,~... ,l .... l~" f ~ //, /i /~/ l; ,i• I' • :f"" j, Jo. ~ ,t,.,..... ~ . " (,/Co 4', ,_ 't'l~ r JO. "'.. -~:%,.'J..I<. ,'tf <) ,......t...,_.·.. /1 .> .•1'.... . . ,.
(.J (I (. /

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

I' U f ~,/ ",'I'~ b j' ..,J',1'
,<.', ,~- a \:'-."~>'t'-,t;>\,·b(..-;l;1 y (\//.( 'CA:';~''''':1t._--. sogn,

-- .' - /I'

dog uden udgift for mig. \>\ __j •r
Piltaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for \lXi"", ..".k·(/"

amt og .-:J("\t~!:f......,r1-._"·,r iN menighedsråd hver for sig,
I Id(~"f,.b",'l'I..-- , den Ij 1-10 19~- J.

---~~--
~ ,'l

Idet fredningsnævnet for V--/z.'1/.),4,4 amt modtager og godkender foranstilende
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitu,t pj matr. nr. ~ ty~
af cJ~'?'1 by ~.J,.,;~~e:.v1.""1,o'\. sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. (') fdk. O;; alb.~I(.l.Ht~~it.-I,",,-U(l'r8U~

da~·
Det fredede areal ses indtegnet plI vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt på akten

M.h.t.pantehæftelser,bru~srettiq,heder,aervitutter o~ øvri~8 byrder
Fredningsnævnet for Thisted amt, den 5 15 19 54 .henvises til tin~-

bot:;en.

,',
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I 'I'"••i,'



§ kr. øre, Indført i dagbogen for retskreds nr. 73
§ ,,", Han herreder den 2 9 JUN 195~ {U~

§ 111I : ,. ,.' LY ST Tingbog: Bd. '/...0\ el bl.131Kollerup
~ 1411; ~,," '" • f\kt: Skab c5 nr. '/61.
1,11t A kr - øre ~

/...... /Y:.,~P// /;;.' ,....;~~;;>:' ur !,-""U,rp,z,bt ~ V'~"~~ ", -

Duo Ringstrøm / ,
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,Matr.nr. 14 o~ 27 Kollerup by O~.

Ic I I\.Ollerup REG. NR" -tc.]J' /Ij'G ·
Ro~n. inmelder:

~; ..j-3 FREDNINGSNÆVt-,11!'f
I~OR

THISTED AMTSRAoS!<:nEO'.j

dommerkontoret i Vestervi~Fredningstilbud.
/.. " ':

Undertegnede ""l.e..s,;. 'I'J,;(;"..,.;' "r l /
tilbyder herved som ejer af matr:l nr. fI '1- (' ~J

p .JI'r.., t..

.I' "af /J "',' .",cl:;. I. by

at lade nl!dennæV'nte-'aæaJ--af-ovennævnte matr. nr.

.~~.\ ~~......
(.J

frede.
sogn,

Fredningen har følgende omfang:
Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, således at

udsigten til og fra kirken hindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrin!!es transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster o. lign.; der må ikke opsættes
skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lign, skøn-
hedsforstyrrende genstande.

I"~ -klfoeholder- 'mig ·<1<?g ...ret·,ULat-

For fredningen kræver jeg ingen erstatning
Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses plI min ejendom matr. nr.~ ,'/7 !' "/ b u (',1':'. /':J e.(l" af ......-,.>a.: .,'"~;I"" Y 0.::./1~(.('fI...«1"'- sogn •

\:;;.
dog uden udgift for mig. '-.. Af' - / li

cJf:....lliaieb~rettigei i henhold til foransltlende er fredningsnævnet for \~7f....,;)U'{~ .
amt og t,.....,;.f(;....,~dJ<.-(')re,w,t,.~~+,:h.~Aigfleås~åe. hver fo:,. ~ig.

e:JI()f,,I,,,,,/,- ' den -1j 1'117 19~ ':;"'.

.~~. // ~ _~_ ~./A
c~tq~~-·

e/~ O~
;-.A1 J."/) / ,(,Jtl o//r;;;> ~~
(..?"~~:gsnævnet for ~~,..:.,"4~ amt modtager og godkender foransWende

fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut..»å matr. nr. ./-1 ..;)' :?i2.
af v(~,,6~~ by f'y(.,.~"'r- sogn,

af hartkorn: O tdr. O 'skp. O fdk. () ~,Calb.,-,~t.t--tH'1 i lo.t:biA·
~ Hrd:--udgør-'et--landbrug.-"
Det fredede areal ses indtegnet pli vedlagte kort, af hvilket en ~enpart bedes henlagt p:} akten

M.h.t.pantehæftelBerlbru~Bretti~heder,Berv1~utter O" øVf1"e bYrd~r hen-
Fredningsnævnet for Thieted amt, de,n 5 /5 1954.v sciet'11tln",bo~en'

~.,'
/,". E
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REG. NRa -(IJ)J ~e ~lr. 57.
rl,

,,

På denne kopi af rnairlkeUorlel. er indtegnet og vlSi m.::d r~d
skravering .
" Et areal 0l rnaer nr. l!', som 129tesfredet i h 1.. lorlig ol /3/10 1953

mellem (recin..l.ngsn.ævn.et og ejeren..
,a H~æ m.ai.r nr /f, ~om agtes fr~det l.1z.t.(oråg ol /3/fO 195' ~lLem

fredrungsnævnet og ejeren. •
.., Hele matr nr f ~og kele rn..atr ru~27, .somagtes fredet l h t./orUg

af /3/10 195:3 melLem. Iredrungsnævnd 09 e,;eren.
4 Hele m.atr nr. c"fq.. som agtes (redet. i /z..t. {orL19 af I,J/IO f9.5~

meUem frecbu'ngsnævru::t og ~~reJ7..,.

TIus~d, clea /6. decem~r f9.5~

. l

7r:~,~.,.
4uu:4,up"'tl:tør r

16~

lO'!!

to1f'

tog.

- - - - - - -' - ;',53""'"

Kolle7'up By
Sogn: I'folle7'up

He7'red: Vester-Ha'M-

And ..Thisted

Rigtig kopi af matrikelkortet.

Direktoratet for Matrlkelv ... en.t I j~95~

. tl7;;~
MAIforhold 1: 4000 I lP . 500n-v0>----------------------------------0

e·M'A.
BI.nk.t H. ol, Chr. P_ ... n. peplrhande' A/e loANlJlNSl'H l ml etet.ne Tegnepoplr I-II

ge.e.9lor/jnl!
(i

\lf'SrF.llt;A Ilt: JO, rlll~1 Fil

t9S~/12?5.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02073.30

Dispensationer i perioden: 29-08-2002



•

Fredningsnævnet for Nordjyllands Amt
Badehusvej 17,9000 Aalborg
Telefon 96 30 70 00.

Aalborg, den 29. august 2002.

Nordjyllands Amt
Natur- og Miljøkontoret,
Niels Bohrs Vej 30
Postboks 8300
9220 Aalborg øst.

FS 39/2002: vedrørende indretning af bygning på matr. nr. 24 a Kollerup og skiltning.

Deres journal nr. 8-70-21-1-811-0015-02.

Ved skrivelse af25. juli 2002 har De forelagt nævnet en fra Fjerritslev Kommune modtaget
ansøgning om tilladelse til indretning afvæverværksted og butik i en eksisterende garagebyg-
ning på matr. nr. 24 a Kollerup by og sogn samt skiltning i forbindelse hermed.

Ejendommen er omfattet af deklaration af5. maj 1954 om sikring af Kollerup kirkes frie
beliggenhed. Deklarationen indeholder forbehold om adgang til udvidelse af garagebygningen.

Sagen er skriftligt behandlet.

Provstiudvalget og menighedsrådet har ikke haft indvendinger.

Nævnet har ingen bemærkninger til anvendelsen af bygningen.

"/lo. T 4- .... ....1,.J .... 1 ......_ ...1: ...._ ......_ .........+~...............~1 Urlt"'ll,..~A,"~"""("T n+ n",.,..",...,.ønn't"'tø An nnfrxrølcoø 'lf ø,., clrn1'"C"t,:::t.nnnrrl
1~(t;Vl1t;l111tiUUC::H:,il Ul\:)}.J\JI1~a.L1Ul1 til U~.1'\..1.1.U~11l6 u..1. 5U1U,o .....PV.1,,""" ve VP.1XJ.1V.l.u",", u...I. V.I..I. ~.I.'-V.1.U""".l.I .. U.V.1U

for bygningen men forbeholder sig censur på bygnings facader, herunder farvevalg. Nævnet
kan ligeledes meddele principgodkendelse til en beskeden skiltning på vestsiden afSvinkløv-
vej, men forbeholder sig censur på skiltets udformning. De endelige planer for udførelsen må
derfor forelægges nævnet.

Det er en betingelse for godkendelsen, at der ikke etableres udendørsudstillinger eller lignende
ved bygningen.

Tilladelsen, der er meddelt efter naturbeskyttelseslovens § 50, stk. I, kan inden 4 uger
påklages til Naturklagenævnet. Skriftlig klage fremsendes til fredningsnævnet. Tilladelsen må
ikke udnyttes inden klagefristens udløb og bortfalder, såfremt den ikke udnyttes inden 3 år.

Sortsøe Jensen
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