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

Akt: Skab nr"
(uiifyldes af dommerkontoret)

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

eller (i de sønderjydske lands.

dele) bd. og bI. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

segn.

6. 111'1. Dom.mer'by
by og sop Købers }

K dOt bopæl:re lors

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. 6&

af Dollmerb1 by 0& sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Dommerby 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 I.Jogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu li3R 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, bisræRses 11106
af kirk.igårasaiget eg jlJvrigt af er dels den del af 6a., der l1i~er mellem
gårdens bygnin~r 0& amtsvejea. dels den del, der ligger mellem
det søndre klrkedi~ og en linie 10 m syd for diget parallel med
dette

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 amtsråds kreds samt menighedsrådet for
For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Domme rby sOgø.

Dommerb)? den 7. juli
Peter Olesen.

19~

Til vitterlighed:

C.Bose:rup
Svend Xjær •.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto nerboe. V. 'Rasmusaeø. Hans Traaberc.

Indført 1 da,bogea for retskreds nr. 77. Skive købstad m.v.,
.den 1'.2.195'3.

1Q' st. . . . .
Ta ge Andersea

kat.
Genpartens rigtt,ned bekræftes.

• 'l' rdC VibCtg
··~':,d..

,den 16.jan.1956 •
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Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbrev e, kvitteringer til udslettelse
og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Akt: Skab nr.
(udjyuus af dommerkontoret)

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

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

sogn.

uutrlkulerot area1."K b
' ' øers}

.talles vand.1nø' K d.t bopæl:• re lors
Domme re, by 0'
so&11.

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 .
. O"2~

Undes~fadr er ejer af...-fltatl. 111"': en "fælles vand1na" 1 Uoamerby
.,..d a.t8ve~ell grænsentiemod veat o. 81d .od 7- .0.1 _at mod 6a 0'
IIOli nord ..od a.tsvej.. by sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til .....ommel,'by kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~vnet for Viborg amtsråds1#eds er mågået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ætI'I ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu ~ eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller. ~~,>egården.

Den del af ~ ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, ~9græRses mod
af kirkegårdsdjgat eg iøvtigt M-

er hele det :fornævnte areal I

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 kræves~ ingen erstatning. lJollIæ roy 80 ID.

, den 4 ..~. 195'v

Niels Christansent sOi!1el'AdsfOrmend. Aug.1Bkke t

J .Skov. Jakobsen. Alfred Pe~e æ en. Oskci1'lUe l;) n... art11l Hansen,
Mart!a Pe~ersen •• ~rlnus Petersen. Alfred AntoDsen.

Andreflls JenseJl.
Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.
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Viborg, den 15 ~eJaa.
Otto n.rboe. T. Raøu ....

19:Jr
Hane ~& nberi.

Indført 1 daaboGenfor retskreds nr. 77.Sld.,.. tebatad a.v ••
den 1'.2.195'.

1.j'st•••••
'l's:-~ Andersen

kat.

Qenpartens r1gtiibed hekr,atte8.

~~: ...~·...~t for \')~
!J!.
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Akt: Skab hr.

-.-._.- .-F'reCl1Z-irtgsyræ1?!7e

.1JommerlJv .By
.J)01'Tl11'1erDr/ .5~

1)e7Jd.$ Herred
ViborV Rb'It-
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