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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelsee og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom),

Ohr. Jlbert&ea. Id:t. Ottlni' pr. 1,#1:in ~~

....-----_--+-&1~.Mub.Peoel"••••• tl~pJ'.nt OdJenae pr. 13allla 1.-
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REG. NR. /7Y/

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvartefi.

eller (i de sønder;ydske lan8's-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyldøs al dommerkontorei)

att. Ot11q tt~ Og UOp.
Købers }
K d't bopæl:re lors

h••lap 1 'tr.dIl1agsC!ftT...~ tor V1bo:rCa'bi~rt.;.,k.t't~at l1en28.12.1~~1. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
a 8 g us nr.; Otto Xiøl"1:'0ti.. Fredningsnævnet for
(hyor sådant flndes) Viborg amtsrådskreds,

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklal'alion.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. "'1

la os. "-
af at tl~ . by 0l sogn,
erklærer liefWd, at Jeg af hensyn til Ottiaa kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreas er mdgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses modA ..
f k· k o d d' ., f .3'" °l •••

a Ir egar s 1get og løvng~ J4 ...nt. 1 at en linte. der udaArh li 80p••
• ej.U aydO. k1rlta 50 • tr. <l.t a,ydvtlatra b'ørne at t.1rkøsArden
flOd IlQtd par,l;;lllelt .. u UG"t .,fUJtrlli ..1168til ean r.nel' en linie,
det utig~:r tril det SJ' ~.tre flk.l ».af a.ar. lJ. '0 • frø de' uo!'dredll1 Q4 Sår pat.l].l mtd dutte. Fredn1ngen aasAr .ft~1d.r. arf~l.t
.tlllea Mn4rG dige lW\& :.lopeyej. at a.nr. 'l .... , dAlt.'deatre
h~.rne af du. del.! tiI.U'. 'l dU 11&ge1'_:idlo%' aop.wj. 'b$&Øf,Ulft
1 801'4.t "IUeftj ... ~ • 0i 1 .at .f _t8 •• ~. 1184)() •

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet forOFor fredningen kræver jeg ingen erstatning. ttln& .op.h"1' to~ all.

,den 2.9/7 1951.Ottlnc

:r.&tr akougdr.
O'ttlng pr. J!;,;llling ..

Til vitterlighed:



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 1951.

--
titlglY.ll.t 1 ret$kre,~$ nr. 77, 3k1ve køhstad ••••deø 7.1.1g5Z •
•••••
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REG.NR. -?~
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom).

II Mtr. nr., ejerlav, sogn:
ti København kvarter) 2a

I ' eller (i de sønderiydske lands-
dele) bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Otting by og sog.
Akt: Skab nr.

(u.dfyliUs al dommerlwntoref)

Købers } b I
Kreditors opæ :

Premlagt 1
Jredn1ngsnæTnet tor Viborg amtsrådskreds
. den 28.12.1951. Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Gade og hus nr.: Otto Kiørboe. Fredningsnævnet for

(hvor sådant findes) Vib .d k d
1 org amtsra s re s.

Stempel- og gebyrfri i
h. t. lov 140/37. Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 2a Otting by og sog.

af by sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Otting kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af min ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses mGd
af kjrkegårdsdiget og igllrigt af a.t.vejen og 1 nord at en liDie. der udgår
fra 1ndkørselsvej eD til min gård, 15 11 fra bunden af grøften Ted
amtsvejena ftordre sid., 1 'Vestlig retning parallel medamtsvej ea.til det sydøstre skel af m.nr. le-

således, som det fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for Otting 8ogB.hver torFor fredningen kræver jeg ingen erstatning. S1& ..

, den 29.~ul1 1951.Otting

Hiels F.. Svejgård

Til vitterlighed:

Peder Skou, gdr. Otting pr. Balling.
Ohr. Alberte •• , Otting pr. Bal11ncl.



Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, der vil
være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 23.okt. 1951.

01;1;0 Xiør bo e. v. Ra••ussell. Povl Vestergård.--
f1nglyst 1 retskreds nr. 77, -Skive købstad _.v.,

den 7.1.1952 •.
• ••• • • !age Andersen
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