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Mlr. nr., ejerlav, sogn: lOb Klim by og sogn.
(I København kvarter)
eller (i de senderjydske lands-
dele) bd. og bI. I ting-
bogen, art. nr., ejerJav,".-: ~

sogn. Stempel: - kr. - øre.

..• . ... ~ Nordivll8nd~ amtsråd
..
> 1 9 NOV. l~~U

Undertegnede
tilbyder herved som ejer af matr. nr. 106 Tekn. forv. J. nr.

af Klim by
at lade nedennævnte areal af ovennævnte matT. nr. frede.

K1im sogn,

Arealet beskrives således: Den del af matr .nr. 106 der 1if;B;er

indenfor en afstand af 9 m fra det nordre kirke~årdsdi~e.

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

udsigten til og fra kirken bindres, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller
anbrinj!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.

Jeg forbeholder mig dog ret til at genopføre bygninger på. samme

sted som de nuværende.

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

106 af Klim by Klim sogn,

dog uden udgift for mig.
Påtaleberettiget j henhold til foranstående er fredningsnævnet for Thisted

amt og Klim menigh~dsråd hver for sig.
K1im , den 13/ 10 19 53.

Jens Jlølbæk.

Idet fredningsnævnet for Thisted "mt modtager og godkender foranst!lende
fredningstilbud, bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 106
af Klim by Klim sogn,

af hartkorn: O tdr. O skp. l fdk. oi alb.,~Xl[xY~

~ ~~~
.. FS 4 l Det f~tI'\~AAATeiJJ,.$es indtegnet på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes henlagt pA akten
~ ~ ~.h. t·!i>~~lic!lf.te1ser tbru~srett1t.!:h.t eervi tutter o~ øvrilZe byrder

8eslllll"p- Fredningsn~æVDet for Thisted amt, den ~71111953. ht~nV~fjeB til
1........1&1 ln~uo~en.

H ~ech.-
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l1atr. nr: f06

Klim.By,
Iflim Sogn.
Ve.ster-Han Herred,
Thist.ed Amt.

T~9rt..i.ngen. udfc:erdigetpå gru.n.c:l.la.Q ol 0'2 ~OPI.'øf mairilreUccrtet,
h.,orpå et .serviluiareal ~r Vu:/lagf l anl#dl'l.in.g øf tinBlys~ 0/

~.,Uut om }'recini.Tl8øf det nzeå Tl/Ki ~ering .,iste oreaJ of m.olr.
.nr. 106. .

TlU.sted ,'novemkr 195f' .

f:~.
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Fredr.in~s'læ·.,rnE>! toi
NorC;)!!i3r'JC:S ."mts ncrdlige

fr(,:::'llr.gsk~ecs
Je;:"':~nfJ~::~ 12. 1. - 9500 H;.:;rjin~1

T:f. S,j S.2:':; n Den 27. juli 1992

~lborg Sti~øvrighed,
Thulebakken l,
9000 Alborg.

FS 24/92.

Foranlediget af Klim sogns menighedsråds ansøgning om
tilladelse til opførelse af en velfærdsbygning på matr. nr.
106 c Klim by, Klim, har Stiftsøvrigheden ved skrivelse af 6.
maj 1992 anmodet fredningsnævnet om en udtalelse i sagen.

.....
I skrivelsen henvises til aftale om sikring af Klim kir-

kes omgivelser, hvorefter nævnet skal udtale sig om sagen.

Fredningsnævnets dispensation i medfør af naturfrednings-
lovens § 34 er endvidere nødvendig, fordl bygningen delvis ligger
indenfor den afstand af 9 meter fra det nordlige kirkegårdsdige,
der er omfattet af Provst Exner-fredningen.

Jeg skal herved meduele, at et e~lgt rrednlngsnævn ved
skriftlig votering har besluttet for sit vedkommende i medfør
af naturfredningslovens j 34 at tillade det ansøgte projekt gen-
nemført i sin helhed. Det er dog et vilkår for tilladelsen, at
gennembrydningen af diget sker i samråd med Nationalmuseet.

Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Overfrednings-
nævnet af blandt andre ansøgeren, amtskommun~n, kommunen og Dan-
marks Naturfredningsforening. Klagefristen er 4 uger fra den dag,
afgørelsen er meddelt den pågældende. Tilladelsen må ikke udnyt-
tes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen
ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år
fra dato.

Den fremsendte ansøgning med bilag
Der henvises til j.nr. 5131/0609.
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