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Underskrevne arkitekt Eigil Bitsch, Bagsværd
der er ej er af parcelIon mtr .nr. 351s; .t1vidbjere; leli t, Hvid bjerg v/8.
so~n fasts8tter herved bindende for mie og efterføl30nde ejere af
[lroale t f~nf,ende frednincsbos temroelser:

I.
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'lt o l b b d t h H t fil d;J" l-rtrea_e ma ~un o ygzes me. e ~us •. use op ~res me u"venolSv

tI':::; behandlet med solic;nnm 0[3 T:lsd tag tækl~et mecl tagpa::->og eræstørv.
Huse ts hØj de fra terru~n til rYGnine mlL ikke overs tice 4 m 50 cm, og
sidevæe;;enes h(~jde til overkant ikke 3 m. Hnset opføres i(Wrj.gt i
overenss temmelse meel do fredningsm3v118t forelD.l3te skitser.

Husets Illa,ccrinG i terrL"'!net er f8s tS3 t af fr(-3clnin(~smwnet o,g
huse t m[l ikke anbrin~es Gndoto teds ptl grun(1on udon frooningsm:::vne ts
forudguende ~odkcndelse.

II.
Arealet må ~kke yoerli[3ere bebyc~es eller udstykkes.
Der må ikke, hverken v~rict eller midl€rtldi~t, anbrinees andre

til beboelse, udsalgssted eller lignende bestemte indretninger.
III •

Fremtidige udvendige ændringer af allerede godkendt bebyggelse,
herunder BJl1.clrinsaf farver sEimt om- OG tilbygntng, må kun finde s ted
efter forudgo.ende c;ocJ1;:endelse af frodningsnævnet.

IV.

Der må ikke foret8~es ændringer i terr~nforholdene ved planerin8,
uderavning eller liGllonde, bortset fra anlæg af n95dvendig adgangsvej
fra offentlig vej til huset.

I en afstand e.f ikl~e over 40 ro fra huset må der rundt om dette
plantes læhe,:::n a.f grDn eller fyr. beplantning derudover mcJ ikke finde
sted uden efter forud indhentet godkendelse af fredningsnævnet.

Eventuel fremførelse af elektricitet eller telefon skal ske i
jdrdkabel, uden anbringelse af master.
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kreds.
Påtnleretten tilkommer fredninGsn8vnct for Thisted amtsr&ds-

Nærv3'~renc1efredninc;sdeklaro.tion kan tinglyses på cet for-
n~vnte mtr.nr. med r0spekt af allerede tinglyste servitutter, hvorom
henvises tiiliejendomr1cn blad i tinGbogen, men uden respekt af pante-
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l) 25000 kr., 2) 10000
30000 kr. ;;r~ kr., 3)
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