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Afgørelser - Reg. nr.: 02228.00

Fredningen vedrører: Oddense Kirke

Domme

Taksatio ns komm iss io nen

Naturklagenævnet

Overfredningsnævnet

Fredningsnævnet 04-03-1955

02228.00

Kendelser

Deklarationer
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.. _ J. REG. NR. ~-tøl'
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 bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

2a Oddense by og SO~3~
K d·t } bopæl:re Io~

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.
undertegned~fi?~f4~r af matr. nr. 28

af Oddense ,..,. by og sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Oddense kirkes frie beliggenhed overfor
frednin~2:ævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af.Ni.ll ejendom ikke må ske nopen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu -lt8n eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af ~ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, eegrænses iliM
at- kiFk.egårdsdiget eg iØ'l'figl Af

er den de l af 2a t der ligger mellem det
søndre kirkedige og vejen

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 kræv~~ingen erstatning. Oddense sogn.

, den
24/10

195j.Oddense-Otting sogneråd pr.
Balling

]tieia Dahl. S.J. Sørensen.
Viggo Jensen, Marius Jensen.

Andexs Spanggård.

Age Nielsen.
Peuer Skou.

Til vitterlighed:

J _



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS .
./

Viborg, d7n 4•.mart S 19SJ,

H O l m. v. Rasmussen. Povl Vestergård.

Indført i dagbogen for retskreds nr.77 Skive købstad
m.v ••

den 15.3.1955 •

Lorentzen.
..............

r) '....,"'1 - 6. APR.1955

•



Akt: Skab nr.
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