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REG. NR . .t'?'~7.

Mat~.J'lr. Ja'''.
589.) Vlborl køb.tade
Jorder.

D.e k l a r ~ t i o n~
~:.

Un4ertQsned.t der ~r ejer ~ matr.nr. J89a4. JS'.p '1~
"~8tud. markjord.r. erklærer herved, at j.1 at hen.,. til Asa114
kIrke. fri_ bel1lu;enhe4 overtoJ" frlidning8rwvnet tOft Viborg a." ",
rådskred. er lndgiet pl, at der pi den ~a~. ejøn40a ikke ml ~.

. '.' Iblerea nog.n fa'br1ksY1rkslåmhed eller a.n4811'Ylrksom..J d.er ,..d '~'';'~
r_.. ItØ~ _11.r lIde lugt kan g~~r.k1rkeglrdens forhold. ae' ··tIl

~~ ~11- ell ... "bJ'p11\l 1 .la. b.l>oel.... 'J.m.d forbeholdes. ' .. ;.;;~,,\
~) Pltal.b.V."'lse' .4 hensp. t~l den pål..,... Mstemmel", ...

f114." t1ngl~ •• ,å m1n .~.nd.~'e:r. f....edning.DltTø.' tor V1bQI'" _ ..
~),::': rAdsueda •• ht ra"n1ghed9rldet t<rr ~sm11d ...... , ." ...,
r',) 'or tr.4ruAl~ krayer J.C ingen Q'.tat.n~. , ,
I~~",\; .ll'Jlild, dM '20.ju.n~ .. ~', • . "
ri , Ulll 34ilulldt H .' •
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fl' '(~~.nd.trEU)•• t11·b~~,.r vil ~~~~ tingl" ,,' ,
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,~) FREDlDOujVNET .:VmOF,Q J~NT:. J "

I:: V1)orlt den 9.'j~'I' 1957. "
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i ':'1' .,' , ' ,':' / IndfØrt 1 daabocen for !.t~kredS nr.78 ,',''''lborg kØbsta4 a.v ...
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REG.NR. 2407.00

Matr. nr. 589ar viborg Købstads Jorder.

Stempel- og gebyrfri i h. t. lov 140/37.
D e k l a r a t i o n.

Undertegnede Asmild menighedsråd, der er ejer af matr.
nr. 589ar Viborg Købstads Jorder, erklærer herved, at vi af
hensyn til Asmild kirkes frie beliggenhed overfor frednings-
nævnet 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
beplantning eller andet, der nu kan eller senere kan virke
skæmmende for udsigten til eller fra kirken eller kirkegården.

Den del af vor ejendom, som den fornævnte bestemmelse
angår, er hele matr. nr. 589ar.

Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemmelse,
der kan tinglyses på min ejendom, er fredningsnævnet for Viborg
amtsrådskreds, samt provstiudvalget for Viborg købstads prov-
sti.

For fredningen kræves ingen erstatning.
p. t. Viborg, den 20. juni 1956.

S. Kallestrup. Jens. Chr. Jensen. Th. Ljørring.
R. V. Knudsen. Emil Moselund. Christen Jensen.

Kristian Frank. Jens Th. Jacobsen.
Det tiltrædes, at nærværende fredningsdeklaration tingly-

ses som servitutstiftende på den Asmild kirke tilhørende
ejendom matr. nr. 589ar Viborg Købstads Jorder, dog med følgen-
de forbehold:

Sålænge det pågældende areal administreres af de kirkeli-
ge myndigheder, træffer kirkeministeriet dog uanset nærværende
deklaration afgørelse med hensyn til eventuel opførelse af
bygninger på arealet, for så vidt bygningerne skal tjene
kirkelige formål.

Deklarationen bortfalder, såfremt arealet senere måtte
blive inddraget under kirkegården.

KIRKEMINISTERIET, den 24. sep. 1956.
P.M.V.
E.B.

Aug. Roesen
fm.



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

FREDNINGSNÆVNET FOR VIBORG AMTSRÅDSKREDS.
Viborg, den 9. januar 1957.

Th. Jensen. Holm. V. Rasmussen.

Indført i dagbogen for retskreds nr. 78, Viborg købstad m.v.
den 18. januar 1957.

Lyst .
Holm.
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REG. NR. J.~1J1

Steapel- og gebyrtri 1
h.t.lov 11+0/37.

D E K L A ~ A T ION.-~----~~--~~---~~---~---
Undertegnede, der er eJere at matr.nr. ,89ai Viborg købstads

jorder, erklærer herved, at jeg af hensyn til Asmild kirkes frie be-
liggenhed overfor fredningsnævnet for Viborg aatsrådskreds er ind-
iået på, at der på den nævnte ejendoa ikke må etableres nogen tabriks-
virksomhed eller anden virksomhed, der ved røl, støj eller ilde luet
kan genere kirkegårdens forhold.

Enhver bebylgelse 1 beboelsesØjemed forbehold~
Påtaleberettiget med hensyn til den pålagte bestemuelse, der

kan tinglyses på min ejendom, er fredninganævnet for Viborl amtsråd ••
lamt menighedsrldet tor A••ild sOln.

For fredningen kræver vi ingen erstatning.
Viborg, den 1;/1 1957.

Laura Møller. Kristine Nielsen.
Til vitterlighed:
Inger ~øller. N.C.Møller.

Fredningsnævnet tor V1borc amtsrådskreds modtager foranstlende
fredn1ngstilbud. der Til være at tinelyse på den forannævnte ejendom.

FREDHINæN.lVNET FOR VIBORG Al--1ff,mADSKREDS.

Viborg, den 23.januar 1957.
V. Rasmussen. Holm. fh.Jensen.

Indført 1 da&bol~n tor retskrø4. nr. 78, Viborg købstad a.T.,
de ~.februar 1957.

L Y s t • • • • •
Holm.
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