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Fredningen vedrører: Hammershøj Kirke

• Domme

Taksatio nskommiss ionen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 20-12-1952

Kendelser

Deklarationer



FREDNINGSNÆVNET>

-



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

af Over Hammershø3 by H.mersnøj sogn,
.. erklærer herved, at jeg af hensyn til Hammershøj kirkes frie beliggenhed overfor
.. fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået p~, 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 .ka.R 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, øegræBses æeå:-

~og iø'lrigt af er hele m.nr. 51 O; l:egræneee t••rlgt .od
øst af en linie over 151' og 58 parullel med det øatr. t1rke16rds-
dige 50 Øl fra dette

•

I'

Akt: Skab nr.
(ø4fyldes af dommerkontorøt)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

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

sogn.

58 mfl. O.Iiammersb1f'ø'tlrs
Ham'-ersh." K d't } bopæl:, - '" re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant finde.)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre,

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 5• ., 5,! og 151'

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
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Hamme 1'8he, 80p.

, den 195RJHammershøj' 7··3
A. Møller Andarsen.

Til vitterlighed:

H. O•. Erichsent
Iførbak pr. Fårup



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 20. dec. . 19~

Otto nørl:;oe. V. Rasaussen. X.PeuerS&n ..

Indført 1 dagbogen for retslae..is nr. 78. V1bæ:g k.~~8ta1ID.V. t

dea ~KBXtt 5.janua~195;.
1,~;st.• • •

Holm.

Genpartens rigtighed 1:i8kreftes.

~gsnævnet for 'ib,~;.y;
Ol, ., -,o:,. . •

~-

e
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REG. NR. /9~'3 2. ~/i} ~.,'/;
~ .... ;',

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

23. Over Ham.:;:;srsb83

Købers }
K d·t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dOl7lm.,lronforet)

Mtr. nr., ejerlav, sogn:
(i København kvarter)

eller (i de sønderjydske lands-
dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Gade og hus nr.:
(hvor sådant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.

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

Stempel: kr. øre.

Deklaration.
Undertegnede, der er ejer af 'matr. nr.

af Over Hammershøj by Hammersbøj sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Rattl1ner sb.~ 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 M eller senere ka'n virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af min ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, bigra:gieS mod.

af kil kegårtlsEiiget eg iøyrigt af er hele m.nr. 23_. hvorved b._ktst

at ejeren har ret til at r.yg~ til den norjl. ende af det pi
ejeooomnum 11i:-.;e.ntle baghus.

stHedes, sum aet fWlllgår af Get GsldapfttieReft ~edh..dtede kUl t.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

,den 7.ma,
Alfred tøgstrup Sørensen.

195~H&ll:lmershej

Til vitterlighed:

:B. Hjortb-J emen.
B. o. ';r1chsen. Nørbæk pr. Fårup.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

. Viborg, den ro.dec. 19~

Otto K1ør~oe. V. aaemuøsen. X.Pe~ersen.
II1u.ført i .•aabOilU1 for retaiae...s nr. 7'. Vi"rorgkøhstad m.v.,

den 6.j~n. 1~5'.
Lyst. • • •

R (.) l In.

Genpartens r1i.(t1gbed bekræftes.

~gsnævnet fol' '~i"'''\t~
. a JAtl ;'Jti...... ,
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Akt: Skab
(udfyld.·" 3r ~om...el'tlonlo .... t,

nr.
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