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Afgørelser - Reg. nr.: 02186.01

Fredningen vedrører: Vester Hjermitslev K
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REG. NR . .,2/",.1; P.~-5'/
Matr. nr. : 32&. 61 V.øter H~er-

m1t81~v bJ OS 8080
Genpart

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

Fred ningsoverenskomst.

Undertegnede

i6r~~jer iruJe daO»iU,
Kr~mmvrg&rJ. V~et.rHjer.ttllev,

erklærer sig villig til som ejer af matr. nr. "2~. 61, af

Vuter li~erlBl'hl.v by, Vllsttl): lijliill"llIUslev sogn at lade et

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

Vester tijermltslev kirke.

Arealet beskrives således:

.....d ';e... af ovean)BVnlOe matr.nr •• :.:eJ:' celles.nde ,Jst tor eD

11n1e g~enJ. fra !~Sma4Cen veJ 1nuk,~~el.nt11 8~rden 08 ben
ll! .~4~a~ieDv.~ Kirkegårdenl nOrJVea5re j!~frD•• ali .om at~a\

51" kOI'\.

Fredningen har følgende omfang:

•
g.nll~_LlJ18X ligesom der heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

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

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 vi rke IikællJlllend~eller .hl'Ud:r.:ende for udsigten ti l eller fra.Slplan.01nc Ir .1 laøl.
kirken.
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For fredningen kræves ingen erstatning.

Jeg er enig i, at omstående fredningstilbud tinglyses på min

fornævnte ejendom, dog uden udgift for mig, og med respekt af nu

påhvilende hæftelser og servitutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedsrådet for

hver for sig. ... {.

v. lt~ erlDUalev , den 20 /;

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lyse på matr. nr. '21.. 61

t••'er ti3er~1tl!.V sogn.
Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

by,

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds , den 24 / e 1954

. bIDdtert 1 ~aWQgen for r.ta~red. nr. II.1T.. wutb7 k.b.·tad og l~..1' b.n.d •••

K".tbo herre"
den 2'. Aug. 1954•

.Ll-'. r. lu\&l
i '14 n. 2 kr.
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t Ves/er 0errnils/ev gn,
~ HvelDo herred}
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På det med blåt skraverede areal har
fredning ikke kunnet gennemføres.
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