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Fredningen vedrører: Tullebølle Kirke

e Domme

Taksations kom miss ion en

Natu rklagenævnet

Overfred nings nævnet

le Fredningsnævnet 25-08-1950, 11-10-1959

Kendelser

Deklarationer
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Navn: TullebØlle kirke

I

Kommune:
Ejerlav:
Sogn:

Matr. nr.

Tranekær
TullebØlle by
TullebØlle

Dekl./Kendelse
dato

Røg.nr.: lte7-06

''beo.OO

Tinglyst dato

(

o
!

100,
1:4000

Bemærkninger

I
l a, l b
og 3,g

e 1~

5a og
5X

6a

l~

let!
1~
umatr.
areal 25/8-1950 13/5-1953

11/10-1950

25/8-1950

25/8-1950

25/8-1950

11/10-1950

11/10-1950

11/10-1950

20/3-1953

13/5-1953

29/4-1953

13/5-1953

20/3-1953

20/3-1953

20/3-1953

Hele l~, l~ og 3E..
Eksisterende bygninger må ikke gøres
højere eller bygges nærmere til kirke-
gårdsdiget.
Del af 1.2..

(

Del af 5~ og 5~.Tidl. 3a.
Del af 6~. Tidl. l~.
Hele lc2. Tidl. 1c2, l~ og l~.
Hvis den på arealet beliggende gymna-
stikhal nedbrydes, vil pladsen blive an-
vendt til parkeringsplads for kirken.
Del af 1~.

H l 1~ T'd1 1~, 1~ og 1~.e e ~. l • ~ c.- ~

Del af umfltr. kirkegårdsareal. Tidl. 1d,
12a og 12-.
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REG. ~'R. _/.3Ø'O

Matr. nr. 3 a Tullebølle
by op; sogn Anmelder:

};'redningsnwvnet
for

Svendborg llintur&dskreds
Nyborg

StemJIXCl-og gebyrf'l'i,
lov nr. 140-19)7.

Undertegnede g~;rdejer ()hriBtian Jicm8en, r.rullcbølle,erkl'rJrersig
villig til, <.lomejer af matr. nr. 3 a af Tullebølle by og uofz1lat lade
et aro~Ll af dette matr. nr. frLde for at sikre"den fri beliegenhod af

Tulle bølle ki.dce.
Areulet beskrives saledes: en bræmme aL' 3 a regnet fra skellet til

l c til gardens bygninc;<.;ri ~n ,u'st,md af 7ffj metal' fra kirkegbtrdsdiget •
:B'rednin€>mhar føl{';unJeomfang:

Arca.lerne må ikko b".bygi!,8Sl;llE['bcplante-u mod udsigtsødelæg§', ndt:J
beplantning, lig' Jom dl r heller ikkl, på al'<..illernemå anbring<.;stranf:Jforma-
torsta.tionl,r, telcfon- og tolugrafmaGtLr og lienonde 01l~r opsættes
skure, udsal~sstod(r, iseoder, vognu til b()bo~lsc 811~r opbevaring af
rodskaber 011(1' lignGnd~ skønhodsforstyrrunde gunstando.

Der mb. i det hult...ikkei'orutaglJs ændringl.r i dun nu bostaende til-
stand der kan virke skæmmonde oller.hindrende for udsigton til eller frakirkGn.
For fredninGen krcevus ingen erstatning.

Jeg er eniR i, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min
ejendom matr. nr. 3 a af Tullebølle by og sogn, dog uden udgift for mig.

Påtaloberettiget er fredning,sflavnet for 8vendl>org ClJ:J.tsrådskredsogmenighedc,>rådet for Tullebølle •.
Tullebøllu, den 25/8 1950.

Krhltiun 11uJlDen
Idot fredningsnævnet !llodtCLg(~raf!, l,;odkend8rforanstående frednings-

tilbud, be.stemmes det, at frudnjngl.]llvil We1'8 at lyse på matr. nr. 3 aaf Tullebølh by og sogn.

Det frl.dedtJareal er indtt,,.;rwtpH et vedrørl:ndv m&tr. nr. nr. 12 h
m. fl. vedhæl'tl;tkort, af hvilk8t l'1'1{\l:npart"r henlagt på akten.

Fredningsnævn""t for SV0ndborg u.mttJI'udskrudtJ,den 25/8 1950.
Kl:.-is"r-Nic-1Gun

Genpartens rigtigh<.;dbl.kræi'tcs.
Fredningsnævnet for SVl'ndLorg Amtsrådskr"ds,
Nyborg, dun 18. marttJ 1953.
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Matr. nr. 12a og le
Tullebølle by og sOf,n

Anmelder:
Predning1:lnævnet

for
Svendborg amt~r&dGkreds

NyiJorg.
}'.H.:SDrJl NGSOVERE1~SKm;ST.

stempel. og g&byrfri,
lov nr. 140-1937.

Undertegnede fru Augusta Petersen, Tullebølle, der hensidder i
uskifte L bo efter min den l/lo 1944 afdøde lllandAnton Petersen erklærer
sir.;villig Lil, som ejer af lllatr.nr. 12a og l c af Tullebølle by og soen
at lade et areal af dette matr. nr. fred8, for ::J.tsikre den fri belig-
genhed af Tul10bølle kirke.

Aru::J.IGtboskrives således: un bræmme pa 75 m af 12a og l c rugnet
fra kirkcEårdshegnet sG10dos,sem dette vil være efter kirkegårdens ud-
vidolse som er approburot nu.

Frvdningen har fø1f;undo omf~mg:
Ar0alerne må ikk~ bebyggLs eller beplantes med udsi~tsødelrogf,ende

beplantning, ligesom der heller ikko på ara Qerne må !lnbrjnges trans-
forma tordt!ltioner, telei'oh- og telegrafmasttJr og lignu,nde eller opsæt-
tes skure, udsalgsstodol', isboder, vogne til beboblse eller opbevaring
af redskaber ellor lienende skønhedsforctyrrendo Gvnstande.

Dur må i det hele ikke..forctclg8s wndringer i dLn nu b0stå •.;ndetil-
stand, dGr kan virke skæmmende ,)lL..1' hindrendd for udsiGton til 01101'fra kirken.

For fredningen kræves ingon er8tJtning.
Jeg Ol' (mig i, at ovonstnunde; fl'IJdning8tilbud tinglyses på min ej-

endom matr. nr. 126 og le af Tullebøllt.;by og sogn, doe; uden udgift for
mig.

Patalt:,buruttiget 01' fredningsnævnet 1'01'Svendborg amtsrådskreds og
monir,hudsrådet for Tullebølle.

Tullebølle, den 2J/S 1~50.
AUgUstLt Poturs(:.n

Foranstående tiltrædes af undcrte{Sncdo formand for Tullebølle sog-
ueråd, idet korn~munenhar tinglyst adkomst på de for~ omhandlede ejen-domme.

Tullebølle, don 2~/8 1950
P.S.V.

J. Sørf;nsen
Fmd.

Tranekær-Tullebølle Sogneråd pr. Tullebølle.
Idet fredningsnævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud bestemmes det, at fredninf,en vil være at lyse på matr. nr. 12a
og le af Tullebølle by og sogn.

Det fredede areal er indtegnet på et Tedrørende,matr, nrr. 12 h
m. fl. vedlagt kort, af hvilket en gtonpart er henlagt på akten.

Fredningsnævnet for Svendborg :J.latsrådGkredsI den 25/8 1950.
Kei.ser-Nielsen

Genpart€ns rigtighed ,bekræftes.
!.r;dning~næv~et for Svc.:ndborg nm tsr~l~1.l~r,!dsAf",
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Matr. nr.:
Ib, la og 3g Tullebølle
by og sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendbort~ amtsr&dskreds

Nyborg
FEEDN IIIGS OVERENSKOIVJ S 'f •

Stempel- og gebyrfri,
lov nr. 140-19)7.

Undertegnede formand for Tulleuølle sogneråd, Gårdejer Jens Søren-
sen, Tullebølle, erklærer at sognerådet ~r villigt til, som ejer af matr.
nr. Ib, la og 3g af Tullebølle by og sogn at lade et ar~al al' dette matr.
nr. frede, for: at uikre den fri belig';enhud af Tullebølle kirk8.

Areal~t b~~krivos saleduS: hele lb, la og 3g.
Frednin~en har føltcnde omfung:
Arealorllu må ikke btJbygp,csdltr beplant8s mod udsigtsødelæggondo

beplantning, ligesom dor heller ikk~ på areulerne må anbringes trans-
formatorstationer, ,tclofQn...'!g t0lec;rafmastl-rog lignende eller opsættes
skure, udsalgssteder,isboder, vogne til buboeloe eller opbevaring af red-
skaber ",1181' lign0ndG skønhedsforstyrr',"ndo 8;<'WJtandG.

D"r IIlå i det hol0 ikke fore tag•.u ændringer i don nu bestående til-
stand, der kan virke skæmmendo eller hindr;.mde for ndsigtcn til oller
fr~ kirken. '

De på ujcndommen vær8ndv bygningur må ikk8 gor8s højere 0nd nu el-
ler bygges nærm0ro til kirktgårdsdigvt.

For fredningen kræves ingen erstatliing,
Rådet er enigt i, at ovenst&ende fredningsti1bud tinglyses på,dets

fornævnte ejendoD1I:le,dog uden udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er fredning:snwvnet for Svendborg amtsrådskreds og

menighedsrbdet for Tulleoølle.
Tullebølle, den ll/lo 1950

'franekær.Tullebølle Kommunekontor pr. Tullebølle.
P.S. V.

,I. Sørt.-nsen
Idet frE:dningsnævnct modtager

tilbud b(;iJtemmosdet, at frudninr,en
la og 3g af Tullcbøllo by og sogn.

Fredningsnævnet for dVtondborg amtsl'uLl8kred::l,den 11/10 1950.
Kei::li__r-NiL.bHm

og eodk~nd8r foranst~unde frednings-
. .

vil være dt lyse på matr. nr. Ib,

Genpartenu rigtigh8d b8kræftt::i:l.
FrEldningiJnæVllet for Svendbor'g wnt::lrEtdckr\Jdsl

Nyborg, den 18. m,l.l'ts195).
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Matr. nr.: 12h-, 12d, 12b, 12f og 120
Tul1e~øl1e by og sogn.

Anmelder:
Fredningsnævnet

for
Svendborg Amtsraadskreds

Nyborg
FREDNINGSOVERENSKOMST.

Stempel· og gebyrfri,
lov nr. 140-1937.

Undertegnede formand for Tullebølle sogneråd, gårdejer Jens
Sørensen, Tullebølle, erklærer at sogneradet er villigt til, som ejer
af matr. nr. 12h, 12d, 12b, 12f og 120 af Tullebølle by og sogn at lade
et areal af dette matr. nr. frede for at sikre den fri beliggenhed af
Tullwbølle kirke.

Arealet beskrives sul~des: hule matr. nr. 12d, 12bJ 12f og 12c og
den nordlige d~l af matr. nr. l2h, begramset mod ~yd af en linje der
danner en fortsætt01se q,f sydgrænsen for matr. nr. 120.

Fredningen har følgend0 omfang:
Åre~lorne må ikke bebygges el10r b0plantes med udsigtsødelæggende

beplantning, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes trans-
formatorstationer, telLfon- og tclcf,rafmaGt~r og lignende eller opeæt-
tes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse 011er opb~varing
af redskab0r eller lignende· skønh(;dsforstyrrende genstande.

Der må i .det hele ikku foretagus ændring~r i den nu bestående til~
stand, der kan virke ~kæmmendu uller hindr8nde for udsigten til eller
fra kirken.

Hvis den på 12b opførte bygning (gymnastikhusut} nedbrydes vil
pladsen blive anTendt til park8ringsplads for kirken.

For fredningen kræves ingun erstatning.
BAdut er enigt i, at ovunståunde frwdningstilbud tinglyses på dets

fornævnt~ cjcnd~mme, dog udon udgift for kommunen.
Påtaleberettiget er frodningsnævn~t for Svendborg amtsrådskreds og

Tull~bølle munighodsråd.
Tullebølle, don 11/10 1950 .

Tranokær-Tullobølle Kommunekontor pr. Tullebølle.
P.S.V.

J. Sør8nsen
Idet fredninp,snævnet modtager og godkender foranstående frednings-

tilbud, bestemmus d~t, at fredningen vil være at lyse på matr. nr. 12h,
12d, 12b, 12f og 120 af Tullebølle by og sogn.

Det fredede areal Ol' indte,;gnE.-tpå vec.lagte kort, af hvilket t.;ngen-
part bedes henlagt på akten.

Fredningsnævnet for SVl;n,lborgJ.m-"8rudskreu8l don 11/10 1950.
Keiser-NiclsEm

Genpartens rigtighed bokræftes.
Fredningsnævnet for Svendborg amtsråJ.skruds,

-Nyborg, den 18. mart~ 1953. ~.t{t~
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REG. NR. \ 380 ,00

FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 10 20 Telefax 64 71 55 20

Dato: 7. m a j 199 2

Journal nr: Fr s. 4 5/ 1992

Tranekær Kommune
Slotsgade 22
5953 Tranekær Miljømrnlsterlet, J. nr. SN

I ,

- . ,e! j ~.t\J;191~2
Akt. nr"

•-• Ved skrivelse af af 17. februar 1992 vedlagt tegninger har De på
vegne Menighedsrådet for Tullebølle kirke ansøgt fredningsnævnet
om tilladelse til opførelse af en bygning til graverfaciliteter.

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amts land-
skabsafdeling, der i skrivelse af 17. marts 1992 har udtalt:

"Bygningen placeres i kanten af det areal, der er Ex-
nerfredet, formentlig endda kun delvis.

•
Hvis huset blev rykket 4-5 m mod vest og sammenbygget
med det eksisterende kapel, ville det kunne opføres u-
den dispensation, men i så fald ville der blive tale om
en forholdsvis lang, dominerende og uharmonisk bygning,
hvis østlige ende ville komme til at "svæve" et stykke
over terrænet.

•
Den valgte løsning er efter landskabsafdelingens opfat-
telse fint tilpasset forholdene, og afdelingen finder
derfor ikke anledning til at indvende noget mod en di-
spensation efter naturfredningslovens § 34 til projek-
tet."

Fredningsnævnet meddeler herved, at nævnet enstemmigt har beslut-
tet at meddele dispensation til det ansøgte i henhold til natur-
fredningslovens § 34.

Nævnet har underrettet Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amts land-
skabsafdeling m. fl., der inden 4 uger kan indbringe nævnets af-

. "-: j (" ~,:: . .,. I, • .,~. f't

.' " 1:' ...·~:t:·Pll
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REG.Hl l 2:, 80 ,0o
FREDNINGSNÆVNET

FOR
FYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS

Toftevej 31, 5610 Assens
Tlf. 64 71 1020 Telefax 64 71 SS 20

Dato: 19. august 1993
Journal nr.: f r s. 4 5 / 19 9 3

Langelands Elforsyning
Spodsbjergvej 141
5900 Rudkøbing

Ved skrivelse af 16. april 1993 har De ansøgt om fredningsnævnets
tilladelse til at anbringe en transformerstation på matr. nr.
12-b, Tullebølle by, Tullebølle.

Ejendommen er omfattet af Provst Exner-fredningen - fredningso-
verenskomst af 11. oktober 1950, hvoraf bl.a. fremgår, at der ik-
ke må bebygges eller beplantes med udsigtsødelæggende beplant-
ning, ligesom der heller ikke på arealet må anbringes transfor-
merstationer, telefoner, telegraf, master og lignende .....

Fredningsnævnet har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, Tranekær
kommune og Fyns Stiftsøvrighed, der alle har anbefalet det ansøg-
te.

En repræsentant for fredningsnævnet har foretaget besigtigelse.

Fredningsnævnet
vens § 50, stk.
at der etableres

meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
1, tilladelse til det ansøgte på betingelse af,
en slørende beplantning.

Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

I2... l l17 - o00 l \ C> (y
j



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

TIL 64 71 1020 - Telefax 64 71 55 20

REG. NI<. ~ bgO ,00~\

Dato: 3. f e br u a r 19 94
Journal nr.: f r s. 92/ 1993

Tranekær Kommune
Teknisk Forvaltning
Slotsgade 22
5953 Tranekær

• Ved skrivelse af 8. oktober 1993 har De på vegne Steen Jørgensen,
Bygaden 66A, Tullebølle, ansøgt om tilladelse til at opføre en ga-
rage indenfor kirkens fredningslinier på ejendommen matr. nr. 12-1
Tullebølle by, Tullebølle, alt i overensstemmelse med en vedlagt
skits~.

Kommunen har i fremsendelsesskrivelsen udtalt, at man ikke har be-
mærkninger til det ansøgte.

Ejendommen er
1950, hvoraf
beplantes med

fredet ved fredningsoverenskomst af 11.
bl.a. fremgår, at arealerne ikke må bebygges

udsigtsødelæggende beplantning.

oktober
eller

Fredningsnævnet er påtaleberettiget.

IFredningsnævn~t har indhentet en udtalelse fra Fyns Amt, der i
skrivelse af 11. november 1993 har udtalt:

"

Fyns Amt deler Tranekær kommunes opfattelse: At den på-
tænkte garage næppe vil få nogen betydende indvirkning
på oplevelsen af Tullebølle kirke. Dog forudsat, at ga-
ragens facader holdes i en afdæmpet farve.
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På det grundlag findes der intet at indvende mod en
dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50.

"

Ved skrivelse af 5. novembber 1993 har menighedsrådet for Tulle-
bølle kirke udtalt, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet meddeler herved i medfør af naturbeskyttelseslo-
vens § 50 tilladelse til det ansøgte.

Afgørelsen er enstemmig.

Nævnets afgørelse kan i medfør'af naturbeskyttelseslovens § 78,
stk. 2, indbringes for Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86
nævnte klageberettigede. Klagen indgives skriftligt til frednings-
nævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den kla-
geberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes før ovennævnte klagefrist er udløbet
og bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den
er meddelt.

~i ~ ~~

S Raunholt ~
n stformand

lit








	Forside
	FREDNINGSNÆVNET>
	DISPENSATIONER>
	Dispensation 2008



