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· ~ ··6O6 tf> 8. FED.19 G2

mtr. nr, 351 Hvidbjerg klit,Hvidbjerg v/å sogn

,
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FHEDNINGSDEKLA

Undertegnede skoleinspektør Arhfred Bitsch, Bedsted

der er ejer af parcellen mtr.nr. 35.iHvidbjerg klit, Hvidb~jerg v/å,
sogn fastsætter herved, bindende for mig og efterfølgende ejere af
arealet følgende frednin~sbestenooelser:
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I.
Arealet må kun bebygees med et hus. Huset opføres med ud-

vendigt trm behandl?3'tmed solignum og Ined tag tækket med tagpap og
græstørv. Husets højde fra torræn til rYGning må ildceoverstige 4 ro
50 cm, og sidevæggenes hØjde til overkant iklce3 m.Husem opføres
iØvrigt i overensstenmlelse med de frednin~sn@vnet forelagte skitser.

Husets placertng i terrænet er fastsat af fredningsnOJvnet og
huset må ikke anbringes andetsteds på grunden uden fredningsnævnets
forudg&ende godkendelse.

II.
Arealet må ikke yderligore bebygges eller udstylkes.
Der må ikke, hverken varigt eller midlertidi3t, anbrinGes

andre til beboelse, udsalgssted eller lignende bestemte indretninger.
III.

Fremtidige udveddige ændringer af allerede godkendt bebyggelse,
I

herunder andrine af farv~r samt om- og t~lbygning, må kun finde sted
efter forud indhentet goøkendelse af fredningsnævnet.

',IV.
Der må ikke foretages ændringer i terrænforholdene ved plane-

ring, udgravning eller lignende, bortset fra anlæg' af nødvendig ad~
gangsvej fra offentlig vej til huset.

I en afstand af ikke over 40 m fra huset må det rWLdt om dette
plantes læhegn af gran eller fyr. Beplantning derudover' må ikke finde
sted uden efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet.

Eventuel fremførelse af elektricitet eller telefon skal ske i
jordkabel, uden anbringelse af master.
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PEt talere t ten tilkommer fredninesllævnøt for This ted

amtsrc.dskreds.

Nærv~"runde frocJni1lesdl']1:larat:Lon lW.fL tinclyses P!'l det 1'01'-
n::'JVllte mtr.nr. n1GO respekt af allerede tin,:lY3to !~orl,'ltl1.ttnl',hvorow
henvIses til ej GWlor IJi,OllS bIllcJ i tiIl:?;bo~on, !Jon udon r~J;;pel::t ;li'
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l) 25000 kr., 2) 10000
3()()~O kr. jljteItJ kr., 3)

Au'J.: I:J€ll1domrnen Ol' hoh~:.:ftecmod.........-
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