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rredning i Fyns amt.

Lokalitet: Old tidsmindesmærke på ma tr. nr. l~ Skebj erg

e Kommune: Tranekær

Sogn Tullebølle Reg. nr.: 487-06-01

1: 25.000

Ejer Pri vat
Areal ca. 6 ha

Fredet Overenskomst 20/6-1959

Formål Landskabsbevaring.

Indhold Arealet fredes for at sikre den frie beliggenhed af oldtids-
mindesmærke (langhØj med 2 stenkamre). De på arealet voksende
9 egetræer fredes ligeledes. Arealerne må ikke bebygges eller
beplantes med udsigtsødelæggende beplantning, ligesom der ikke
på arealerne må anbringes transformerstation m.m .• De fredede
egetræer må ingensinde fældes, ligesom de ikke må beskæres
udover, hvad der af fortsmæssig hensyn er påkrævet.
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Afgørelser - Reg. nr.: 02463.00

Dispensationer i perioden: 21-02-2002



FREDNINGSNÆVNET
FOR

FYNS AMT
Toftevej 31, 5610 Assens

Tlf. 64 71 la 20 - Telefax 64 71 55 20 Dato: 21. februar 2002
Journal nr.: Frs. 3/2002

Deres j.nr.: 8-70-21-1-487-48-2001
Fyns Amt
Miljø- og Arealafdelingen
0rbækvej 100
5220 Odense Sø

•
Ved skrivelse af ll. januar 2002 har Fyns Amt forelagt fredningsnævnet en ansøgning fra
Tony Hansen, Tullebølle, om tilladelse til etablering af bolig i magasinbygningen ved
Bjerreby Mølle og udstykning af en parcel med disse bygninger fra ejendommen matr. nr.
l-e, 24 og 23-e Skebjerg, Tullebølle, beliggende Bygaden 1, Tullebølle.

Møllen og magasinbygningen samt det areal, bygningerne står på, er omfattet af en fred-
ningsdeklaration, hvoraf fremgår, at bygningerne ikke må ændres uden de påtaleberettige-
des samtykke. De påtaleberettigede er Nationalmuseet, Museet i Rudkøbing og frednings-
nævnet.

Fyns Amt har i fremsendelsesskriveisen redegjort for projektet, der går ud på, at ansøge-
ren kan erhverve den del af ejendommen, hvorpå møllen og magasinet står, og det er her-
efter hensigten at etablere beboelse i magasinet og løbende istandsætte møllen, der efter
en renovering og nytækning i 1960'erne efterhånden atter er gået i forfald. Det er ikke
tanken, at der skal opføres yderligere beboelsesareal.

Amtet har oplyst, at dekl'arationen formentlig er tilført fredningsnævnets protokol efter
• mindelig overenskomst og herefter tiltrådt af fredningsnævnet.

Amtet har videre anført, at projektet ikke vil være så meget i strid med fredningens for-
mål, at der ikke kan dispenseres fra dek1arationens forbud mod anvendelse af magasin-
bygningen til andet end lager ud fra den betragtning, at deklarationen jo hidtil i sig selv
ikke har kunnet fremme det egentlige formål med fredningen, nemlig at møllen skal frem-
stå intakt og vedligeholdt.

Amtet har derfor indstillet og anbefalet, at fredningsnævnet enten på det foreliggende
grundlag giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 50 til etablering af beboelse i
magasinbygningen eller tilkendegiver, at en dispensation kan forventes givet, når der måt-
te foreligge et konkret projekt for bygninger og omgivende arealer.

Miljø- og Energiministeriet v/Bygningsrestaureringskontoret har i skrivelse af 31. oktober
2001 bl.a. udtalt:

• Begge bygninger blev i 1964 fredet efter lov om bygningsfredning.
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I den forbindelse kan det oplyses, at styrelsen ikke vil modsætte sig, at maga-
sinbygningen indrettes til helårsbolig under forudsætning af:

• at magasinbygningens hovedform og materialekarakter respekteres,

• at styrelsen søges om tilladelse til påtænkte bygningsarbejder på grundlag af
udførligt projektmateriale i henhold til bygningsfredningslovens § 10, før ar-
bejdet iværksættes,

• at vindmøllen samtidig. søges istandsat efter aftale med styrelsen, og

• at møllen ikke indrettes til boligformål.
"

• Langelands Museum har i'skrivelse af 29. august 200 l anbefalet, at magasinet indrettes til
beboelse og fremhævet, at bygningen rummer ikke indvendigt inventar eller maskineri af
kulturhistorisk værdi. Det er museets opfattelse, at møllerne bedst bevares, hvis de har en
brugsværdi. Som bygningerne står nu, har de meget ringe brugsværdi og forfalder, og det
vil derfor være særdeles vanskeligt på længere sigt at bevare møllen. Tilføjes der en bolig
tæt op ad møllen, vil brugsværdien nærme sig det, som gælder for de fleste andre fredede
bygninger, nemlig at man kan bo smukt og interessant. Det er desuden museets opfattel-
se, at køber vil have midlerne og evnen til at restaurere den smukke vindmølle - Lange-
lands ældste - og bevare en seværdighed, som fastholder Tullebølle som landsbyen med
de to vindmøller.

Fredningsnævnet skal udtale:

Fredningsnævnet kan i det hele tiltræde det af Fyns Amt, Miljø- og Energiministeriet og
Langelands Museum anførte og meddeler herved dispensation til den ansøgte udstykning
af parcellen med bygninger og dispensation til etablering af bolig i magasinbygningen.
Dispensationen til boligen er betinget af, at der fremsendes et konkret projekt for bygnin-
gerne og omgivende areal til fredningsnævnets godkendelse, inden der meddeles den en-
delige dispensation.

Endvidere vil en dispensation være betinget af,

• at magasinbygningens hovedform og materialekarakter respekteres,

• at Skov- og Naturstyrelsen søges om tilladelse til påtænkte bygningsarbejder på grund-
lag af udførligt projektmateriale i henhold til bygningsfredningslovens § 10, før arbej-
det iværksættes,

• at vindmøllen samtidig søges istandsat efter aftale med Skov- og Naturstyrelsen, og

• at møllen ikke indrettes til boligformål.• Dispensationen, der meddeles i medfør af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, er enstem-
mig.
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Nævnets afgørelse kan i medfør af naturbeskyttelseslovens § 78, stk. 2, indbringes for
Naturklagenævnet af de i samme lovs § 86 nævnte klageberettigede. Klagen indgives til

fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før ovennævnte frist er udløbet.

Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 3 år efter, den er meddelt.

I
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