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BestJlllngs·
formular

D

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 desønder)ydske 'ands-l~ V'1'idatuQ b~ 0i
dele) bd. og bl. i ting-so.n•
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(udfyld .. _/ dommerkontoret)

Købers } bo æl'
Kreditors p.

Gade og hus nr.:
(hvor s!dant findes)

Anmelderens navn og bopæl (kontor):
Fredningsnævnet for
Viborg amtsrådskreds.Stempel- og gebyrfri i .

h. t. lov 140/37.
Stempel: kr. øre.

Deklal'ation.
Dr~ate~rJau~va11

Unctertegnede'lf!er er ejer aT "61atr. nr. l!,

af Vri.lutClu by Ug.~ sogn,
erklærer herved, at jeø. af hensyn til Vri,; oS t~d kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds er indgået på, at der på den nedenfor nærmere beskrevne
del af ~ ejendom ikke må ske nogen bebyggelse, varigt eller midlertidigt, eller foretages nogen be-
plantning eller andet, der nu Iæø eller senere kan virke skæmmende eller hæmmende for udsigten til
eller fra kirken eller ~egården.

Den del af \1iHfl ejendom, som den fornævnte bestemmelse angår, begrænses JHed
af kirkegårdsdiget og iøvrigt M-

mQu DGr, .• Li t' \i.11 11n te 1 t"rl::.lll,,; ..l.:ua ....f' .)It ..ll(lt
l4\Jd m.nr. lp OlO.,B;)JI~at Id en l.il11e 100 m fru .::..t "tltt~ ,11jjl,'tvdral-
le1 w'lI .. il::tttl fru v.ajen eftt#1' V'røve til uen i nur~ rU'1ilael' d~D

f"rn:..."ntc l.1n1e, me.iQnl.:l Qrel:ilet 1"vrl~t .O.~ a;,ti o~ vest 'hil...;.r..anaea
h'tlhol,~.jV1s uf Vo;:jeli til Vl'(j\lC oQ;lit l:lc.ltrik.::løkt:llet.lt'r8Jn1n.;ell ",r
il.kG til blll\ler fe? 'l~'YiJ~}~l~;c•• '(er IH: nalliven··.:Ic for prilUJtepr.Jen.

såled&s-,--bGIll-d"t-fremg,h af det deklarationen vedhæftede kort.
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse, der kan tinglyses på min ejendom,

er fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds samt =ighed.~åået for rI'> ti ~ l ...[.,1'
F f d ' k '" p vVS lJ ...vw fo,1I.. '"'or re nlngen ræv~ jig ingen erstatl1lng. FjcnJø herred.

Vri _;;.atød ,den 12/8 195;}2w

~~. :3anJeriijåru. Alfred lli.-l,uun 1I.. ..;~1' l~oa~rd JAton Anler.u~D
Jens fejer IVlilreeo. RIQh.F>Iln~l.

Det tl1tNdes. iit Dwrv~ende frcdnlnC&dekl._:",t1oD
. .. t1t)~~·o.u som uer,,1tutei.l1tl:ude på matr.nr .. la YrlJsted

Til vltterhghed: by 0i\ 00_ 1C5df.li~8nåt: for ~.ebold. -
"sAl_. dit ,Apldende areal ada1Dtatr.I". af de

k1'fkel1 Se m~n,d~\ed.r. træffer klTketllln1stel'!e t dOI eft.1' ind-
hontet orkl1l:rlna trs hedalnianæ'Yr'lcfr atprd •• om D:vP1&ceJ:1r.f
at b)ftiQ1D.er pi pl'.stepråajotd.r:rl ei ti1l1., om ael". bYllIi."P aneDtor 41.... fo~ aAYidt ~lr1n~.rn.~&ul benyttea tl1 drift ..• t
prSloJtePi'de. ,order, t1 1:1'\1& tø pruUln 6118% i det bel. skal"."neklrkell~ formAl.". no''t.1UIHT,o;:Uli;'r.(len 11.110".1952.

P.lI.V.
B. 'B.

l. Pcngtason. 1_.
Jen ..en & Kleldskov, AIS, København



med tl~~BdDlst~rl.tatorbebold
Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbud, deIYvil

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den lr, 1950 I•nov. tN

l;,ut ....
Indført 1 ~abo __n fer u t~kreJu nr. 78, VH::;,r g kehJtad IIl.V ••4ea 19.øep ..1S5'.
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