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REG. NR . .t~fI$'" /1jy!;,"?
Matr. nr. : Genpart2!" tol.~rup pn.'e'Un.

tol.twp eOP.

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

Anmelder:
Fredningsnævnet for Hjørring

amtsrådskreds.

~. J9't?
Ilr·/959.

Fredningsoverenskomst.

Undertegnede

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

sogn at lade et

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

kirke.

Arealet beskrives således:

Fredningen har følgende omfang:

Arealet må ikke bebygges eller ~eplantes med udsigtsødelæg-

gende beplantning, ligesom der'heller ikke på arealet må anbringes

transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster og lignende,

eller op~tilles,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 virke skæmmende eller hindrende for udsigten til eller fra

kirken.
tommuaen torbeholder el& re' '11 1 t11t.14. at Y.J~Y14el••
at 1n4dl'aa. fOI'Il.4eDt anal •

. ,~Shn j. 'o)
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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 servi tutter, hvorom henvises til ting-

bogen.

Påtaleberettiget er fredningsnævnet for Hjørring amtsråds-

kreds og menighedrådet for tol"Np
hver for sig.

'Ol'~Np-S'.1UUa den 6 /4- 1959 ••op......4. '

I IOp.rAt.t. L. Larsen. A. H. Jensen. H. Jensen.
Niels Marinussen.
Toldevar Simonsen.

Thomas Sørensen.
Harald Jacobsen.

Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående

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

lysepåmatr.nr. 2b af Tolstrup præstegård kxx

Tolstrup sogn.

Det fredede areal er indtegnet på vedlagte kort, af hvilket

en genpart henlægges på akt.

Fredningsnævnet for Hjørring amtsrådskreds, den 18/4- 1959.
P. n. vo

Th. Haagen.

IDndført i dagbogen for retskreds nr. 79,
retten i Brønderslev, den 18. april 1959.
Lyst. Tingbog:Bd. r. Bl. 2~. Akt:Skab C nr. 691.

S. Heur1in,
kst.

Genpartens rigtighed bekræftes.
"F[~ri-):.I:!rC'~1 't:"',trIET ',den 14. maj 1959.
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Jernbanegade 2 • Telf. 226

FREDERIKSHAVN

AKt: ~KaD nr.
N o r d.

ft1;dgoard

Servitutten omfatter det rødt skraverede areal.

Terræn af
Tolstrup Præstegaard, Tolstrup sogn,
Børglum herre dm Hjørring amt.

Udfærdiget i anledning af tinglysning
i maj 1959.

Å.'C>o...a 0 ..••. _
landinspektor. :

~
.,

WAlforhold 1:4000 ':.'
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