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Restl1l1ngt-
rormular

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 de slJnderJydske lands-

delel bd. og bl. i ting-
bogen, art. nr., ejerlav,

sogn.

Akt: Skab nr.
(w,(hld.s al dommerkontoret)l,!. ?P..a rJ-.,rOYahv

by 'J J 61J::ifJ. Købers } bo æl'
Kreditors . p.

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.

af Hvor a by . by O" sogn,
erklærer herved, at ~ af hensyn til Hvvru lev 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 kQQ. 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 ayu
af kirkegårdsdiget 08 isyrigt !tf mod (:lat ~~ .'~. l:lule. ut:r \~.).? 1'r.4i v~jl11n

af ter 'J,::.hv '/5 J:l io':st 1"0: u~t ll>;Y"10~tro hjØl'fHii ilt' kirlHoqiiiårloleza. mod
nord til '~ctl rurnl~.;:r <lin linie, de.! 1'i.:-l:,e:r preutugC;rdshuvIiDfjI'D.:>llre

skel fr:A vejen eftu ii",',,iUd lJ,;iJ':' ",:;lt • .!.I()~l '(ost 1.C:I~r(iSna(j8 arealet
af IaIoltrikkdskclløt 0;0. l.l.ldhVI';eti.

Det f~~~Jue al~al
såledili, ggm liet fremgår af det deklarationen vedhæftede kort.

P:~ttlleberettiget med hensyn til den pålagte bestelnmc!se, der kan tinglyses på ]~ejcndolT'4r4
er fredning~nævnet for Viborg amtsrådskreds samt R'leftigftedsIiidet fel'-

For fredningen kræves ~ ingen erstatning. provsUu.wall,,8t tor
L'~i~ra m.i~. be~~~uc~u provst1.

, den .') tn'{uratev ....ok: •
!!.ane P. Qlt'1St.flr.S~U Jl",ri~ l'tl.el"Sen )tor. Pf:h!erSel1

19~

:
D(:Ittiltrædes, at n:uvJ:t ..rde fredntl1~d.klal'at1on t1oQ-

Till~g"gh'~:1ll. servl tutst1f~ende på (ll...I t:o-.n • l!, 0i 28a IIvol'slev by o il
/lOP, UI180 udøtt 1'o:i~ præate•• b.det. dO, med fig.forbe_
hold l

·SAlwniS det på~ljende øro~l admlnistrQres af J~ kirke11&,Il)'nJ1ghed.2.tnatfe% tirkeliltn1st~~r1t!t uanset tr.doiDpd.1I:1arø1;1onell.fil1'elae øm ayplace1'1nl af by~nin~erpå 8rQale~ oa tl111~e a-
aelve bYil.,;eplanell. heruø(hn~ tH- og OIlbygnlngttr, fore4ndt by&-
Jltnae.ro. altal benyttes til ,triften tit prlDSteiål'dens 30rd81', til
bl'UC t..>r pr.sten ellll' 1 'alt hele slta1 tjene kirlæ11ae fol'llll.

nLlK1':MTNIS''''!:li~j~'1'; dell '31.9Ul:. 195'. P.M.V.
E.P.

J •:I\s:nt;taaon ,
ful.

Jensen & K)eldskov, A/S, København
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med k1rkumlD1aterlets torbehold.Detlaratioæø
Fredningsnævnet for Viborg amtsrådskreds modtager foranstående fredningstilbudY4w. vil :

være at tinglyse på den forannævnte ejendom.

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den I9~J8.10.
Otto Kiorboe. V. n<.lUIl1Ufjr~c'1.

In ..f;.:.rt 1 _,Cii:bO;;i!l:1 f(/"t rd:;kr,).:3 ti:'. 56 P't'1 j:.len"OIr& Faurskoy lirk,
den ~7.nov.195'.

L;yut. • • • • •

G:;n~);.rt't~n3 l'i..,;ti.;~he'J ,t:iu.:.cfte ....

r.'e~li~tilgsn~vnt:t tur 'hU":'L""
AtntSU;;Hhh~
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Akt: Skab nr.

REG. NR. .2~).J ;:

- ._.-.- Fredl7l"a9s9rælJ.se
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Hvor slev 509'J
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