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REG. NR. ,,/~)3~/ ~_. -~
r I f., - j'

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

I,'

Akt: Skab nr.
(udfyldøs af dommerlrontorei)

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

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

sogn.

Købers } b I
Kreditors opæ :

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.

,"?~. 4k' ug l E

af Garn'!n t'J' by O sogn,
erklærer nervecr, at jeg·.af hensyn til 'IJ:rni l. kirkes frie beliggenhed overfor
fredningsnævnet for Viborg amtsrådskre~s- er lnrtIfået 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 ~ 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
tl:f kirl.egåråsliiigQt Qg i9vrigt ef ea't

en 11nit. ctr ~~0r rr~ det sydlig_ skel at
4lt '0 11 øst fOl ·.i~t s.v.:iØ~tli ,\'; ~~.Jl:11e hf kirlte iår\leø.. aoU. nord
parallel flUIe:. d~t øatliWJ kir.!t"(~,!i,-Gr-ls .i};;E. mo..4vest af $a linie.
~er f".1'1·;;o.,&:,,;. :1~t VtL:t·:?:{; _i.,:3 !l.V," l1·:#rd ove1' 2a, 0lt mod nord at.D
11n1~t ~er fvr~1n~~x ~e to fvrnævnte 11n~er n~~allel ae~ det nordre
diae 50 II fra \'.H~tte.t!~a.it:liJ ;;;:..::;p«·~y.n:t.16 1nJbefattet under
trednin ..;eft.

fre",ede &:teiil
.p.JJ;es, som set 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 kræver jog ingen erstatning. GOrn1 ~~ 130 m.

, den 195J0
'1..(...';;• ~ill;iJ •

Til vitterlighed:

Aniter foTlJ ppeaen

-.--:-------i-----"N__JuIl lJethlefl5en.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRADSKREDS.

Viborg, den a.okt. 195}

Otto Xlarboe. V. Rasmuss~n. L.K. LUtl l'S En •

Inllført i dagbo(:on for re ta kre...:.a Ar. 5E hi jscnbor I FaU'løtOT birk
(lun27.nov.1S;'.

:Lyst ......

Genpartens ri g:ti ghe -1 r ~ lcræft e'.l.
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