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RE G. N R. At0'11"'4 / Y1-, . . .
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

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

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

sogn.

lQa Vammen by og eo iD-
Købers }
K d·t bopæl:re lors

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommer/wnforet)

Gade og hus nr.:
(hvor sådsnt 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. 10a

af Mammen by O i sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Mammen 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 «-an- 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 mod nord. og øst
af lt"keg:trtisdi~ ~ iø.vRgt af matrikelskellet v\;d kirkegårdsdiget og
iøv:riit mod syd af en linie, der udgår fra et punkt på skellet
mod lOf 25 m syd for det nor dvcetre hjørne af lOt mod vest parallel
med kirkegårdsd1øet o~ 25 m frd dette og mou vest af en linie,
der udgår fra ve j en efter Vinke 1. 25 m. vest for det nord~test:re
bjørne af' 10y mod syd 25 m f::rc:J d~t 03tl1gG skel af 10a parallel
med dette til den trf:')ffer den for næ.vnte linie fra cst

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 ,am men sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

JiaIIl1nen d, en

MlStren RG:unkjmr.
20. juni 195~

_ Til vitterlighed:

J • H an GGn. K~_rrel1 Smi t't.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den

Otto Ki.ø~cboe. V. GG.lsmussen. Søren Allc1e:r3en ..

Indført i dagbogen for r~tsl{l:eds nr. 78, 111)01'g købstad m.v ...
den 16.jvni 1953.

Lyst. • • .. •
Holm.

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

Akt: Skab nr.
(udfyldes af dommerkontoret'!

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

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

sogn.

lot ~~mm~~ty O~
80#1 Købers }

K d't bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant "ndes)

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. lot

af 11.0-:'; :;: ~;n by \) ..; sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til w."i:l.l'I':~:jen kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Vibørg 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 ka.Il.-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 mod 1l01'4
af kirkegårdsdiget og iøvrigt af imod øet O;j vli:at af ~atn.k41gk.elle1; 0' mod

ø~>daf en linie :fra ø.nt til veot 15 m :~ra f'od<w uf Ji,jet ',?8l."lAllIl

med o.et t8

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

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt menighedsrådet for !lIt~.n. sogn.
For fredningen kræver jeg ingen erstatning.

, den 195~

_ Til vitterlighed:



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

l() ."".."... ~ • ~JW1,.

19~Viborg, den

Ot +;.... t~"[.,'l'n~. V'"'" ,· ""S •~V ..,"" .. .u. ,.; . $Øre n Andersen.

t~st. • • .. . Hola.
Ge~1p~rtena 1'1sti ghed ~ekræfte8.

~gsnævnet for .itwiI
Amtsra;lds~red~ -5l/A? C' f~
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REG. NR.
Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse

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

Akt: Skab nr.
(udfyldøs af dommerkontoret)

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

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

sogn ..

101 M3Imlen
Købers }
K d·t bopæl:re I ors

Gade og hus nr.:
(hvor sådant Dndes)

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

Stempel· og gebyrfri
h. t. lov 140/37.

Stempel: kr. øre.

Deklaration .
Undertegnede, der er ejer af matr. nr. 101

af Mammen by og sogn,
erklærer herved, at jeg af hensyn til Mammen 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 hogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen beo
plantning eller andet, der nu ~ 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, ~
af kit kegårdsdiget -og i"wÅgt-~ h ler e e m.nr. 101.

sft.l.e6es;··8t)ffi·-det-.f+emgår-a~·-ået- -dcldalalionen vedhæftede' k'6'Ft_
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan

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

tinglyses på min ejendom,

flammen sogn.

Mammell , den jua1
Niels Chr. PeJersen

• Til vitterlighed:

Johs. Sørensen. Greve Hansen.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den 19~.19.muj

otto Kiærboe. V. Rasmussen. Søren Andersen.

Indført i dagbogen for retekreJs nr. 78. 'ibor g købstad m.v.,
den lG.juni 1953.

Lyst •• .. . .
Holm.

Genpartena rigtighed bekræftes.

PwdbIngsnævnet for Vibt, ~
Amtsraad.i:.cred~ r- I "~"
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