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MATRI KE L FORTEG NE L S E

(ajour pr. L(/I2- 19GI)
Fredningen omfatter (helt eller delvis) følgende
matrikelnumre:
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Gældende matrikulært kortbilag: c-

Se også REG. NR.:



, .

'.11,.,
I!f ~

kr. /""ri. Akt: Skab' nr. " ffR Eu. n R. .Jl,~~# (udfyldØl l' do~erkontor.t) , .~;

Køber~ } ~.z-46·/ ,:4
bopæl '"er,

Kreditors " ,\

Anmelder: !;l
Fredning~nævnet for J

".\Thisted amtsr5dskreds. it:l,

Mtr. nr .• ejerlav. sogn:
(I København kvarter)

eller l' de .. nderlydske I.nds·
de/e) bd. og bl. I tingbogen.

8rt. nr .• eJerlav. sogn.

Stempel:

22A Hvidhjerg klit,
Hvidbjerg v.A.Rogn.

Gade og hus nr.:

<~1
Undertegnede overingeniør, cand. polyt Ib Hvidbjerg, Alrunevej 1

14, Hellerup, der er ejer af parcellen mtr.nr. 22~ Hvidhjerg Klit, i~
Hvidbjerg v.§. sogn fastsætter herved bindende for mig og efter- if

Hfølgende ejere af arealet f~lgende fredning~h@s~emm~lser: ~
I~,· 11

, 'I,I
~:
li
'I
'"

ti

F r e d n i n g s d e k l a r a t i o n.

r.
På arealet må som dett.e nærmere er a~tale med fredningsn~vnet

for Thisted amtsrådskreds i augu~t 1961, anhringes en jagthytte.
I stedet for denne m~ der r,pnere opføres et sommerhus, s~ledes

at der pe arpalet ~tpd~e ~un findes et.hu~. Forinden opførelsen af
dette sommerhus p8beeynde~ ~kal tegninger til be~yggelse forel~gges
fredningsnævnet for Thiste,d amt~r~d~kred!=ltil godkendel~e, ligesom
husets placering på arealet ~kal godkende~ af frt-dning~nævnet,

Ir. I,

Arealet mi\ illl"rigtikke behygge~, h,rer~en midlertidig eller ,red-:
varende, ligesom der ~kke pA arra~et m~ anbringes boder, ~kure, mas-
ter eller andre sJtæmmende indretninger og ej heller anlægges lejr-
plads eller anbringes beroel~e~uogn,:'.

Eventuel fremf rel~e af elektricitet og telefon skal ske i
jordkabel.

trI.
Arealet m~ ikke beplante~ eller hegnes, bortset fra at

afstand af indtil 40 m fra beryggelsen mB anbringes et hegn
plantes et sådant efter nærmere aftale med,fredningsnævnet~

IVplanE=res
Arealet må ikke afgraves/eller opfyldes

krævet til anbringelse af godkendt byggeri og
ensporet adgangsvej dertil.

udover, hvad de~ er
etahlering af en

v.
Påtaleretten efter denne deklaration tilkommer fredningsnævnet

, for Thisted amtsr1o~kreds. ' "o , ,
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Hellerup, den 4/12 1961.
Ih. Hvidb.1erg
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