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et ved tingbogsakterne for art. nr. 30 Nybøl ejerlav og sogn opbeva-
ret servitutstiftende dokument.

--00000-

'o lr)'bel_ og Sogn
lbenrA/Sønderborg Amt
Hybel Mølle,Hybøl

Stempel-og gebyrfri
efter naturfredningslovens
§ 32, stk. 6.

Akt.: Skab E nr. 512.
Anmelder: Nationalmuseet,

København K.
Fremlagt i fredningsnævnet for
Sønderborg amtsrådskreds,
4en ,. november 1964.

~ R E D I I N G S D E K OL A R A T ION.
til sikring af den kulturhistoriske og landskabelige værdi,

som .yb.l Mølle repræsenterer, begærer undertegnede ejer af ejendomme.
art. nr. 30 at .,bøl By og Sogn for mig og efterfølgende ejere tølge~-

~
de bestemmelser tinglyst på ejendommen og de parceller, hvori ,4eu mAt-
te blive delt:
l~ Der må hverken foretages udvendige eller indvendige bygn!ngsændr1a

ger på vlndmøllen uden de p~taleberettigedes samtykke. Denne be-
stemmelse gælder også møllens mekaniske dele, såsom gear, kværne
m.v. samt for vingerne, krøjeværket og svikstillingen, når disse I

elementer er retableret. Bestemmelsen gælder også det ydre af det
tilbyggede magasin, idet de p~taleberettigede dog ikke vil mod-
sætte sig at tilbygningen fjernes helt, når der ikke bygges andet
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" ;.;i:,eteiletindenfor det 1 § 5 nævnte område. En erstatningsbygning
kan dog placeres s~m v~st sk~aTeret p~p±an l/looo, når tegninge:
fremsendes til godkendelse. Farverne på mølle og tilbygning må i~
ændres uden de påtaleberettigedes samtykke.

2. Enhver reparation, hvormed gammelt erstattes med nyt i samme mål I

1 samme materiale, kan dog.frit udføres, såvel af ejeren som af dl
påtaleberettigede.

3•• år det bliver økonomisk muligt vil 'møllem blive opmålt på de påt~
leberettigedes foranstaltning og uden udgift for ejeren, og en ko]
ato0pml11ngøtegningerne vil da være at vedhæfte denne deklaration
som grundlag tor bestemmelserne i §§ 1,2 og 6.

4•.BYlø møllen har stået ude af drift med vindkraft i over eet år fri

e
e

det tidspunkt da den påny kunne køre, kan Nationalmuseet overt~e
driften for et tidsrum af 5 år.

5. Møllen og grunden deromkring i en afstand af lo m må ikke anvend~
til oplag af mølledriften uvedkommende effekter. Der ma ikke hold~
dyr i møllen og magasinbygningen.

6. Der må ikke foretages nogen bebyggelse eller beplantning og ejhels

,
ler jordarbejder på det i § 5 nævnte område. Generende beplantniuE
indenfor lo m fra møllen kan fjernes af de p4taleberettigede, når
møllen er sat endelig i stand, (herfra dog undtaget læbælte i 8k~
let mellem pc. 130/42 og 129/44). Et motørhus kan fjernes 1 for~
bindeIse med restaureringen. Der må ikke opføres bygningsdele på

"ejendommen der er h~jepe end 6 m til aternlinien fra naturligt
'"terrain.

7. NAr der ikke er folk på møllen, skal den holdes' aflåset for at for
bJlge hærværk$ Nationalmuseet leverer en lås, hvortil ejeren får t

nøgler, mens museet selv har en hovednøgle. Der skal mellem ejeren
og de påtaleberettigede kunne træffes aftale om offentlig adgang,

__ J,. lDau -ejeren karl:dog begrænse adgangen til perioder, hvor møllen er
i drift og der er mandskab ~å møllen samt til de perioder, hvor de
påtaleberettigede påtaeer gig anf,varet for fo~~_f~i~ •.. OPh:r~-
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Yos der entre ved forevisningen, skal 75 ~ heraf gå til møllens ved·
1-1-geho-ldel-ae-.

8. De påtaleberettigede skal nårso~elt kunne besigtige møllen for at
konstatere, om denne deklarations bestemmelser er overholdt.

Påtaleberettigede er:
Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal l2,~København K.
Naturfredningsnævnet for Åbenrå - Sønderborg Amt
Museet på Sønderborg Slot, Sønderborg
hver for sig eller alle i forening.
Denne deklaration begæres tinglyst på art. nr. 30 Iybøl By og

II Sogn, Åbenrå ~ Sønderborg amt.
SOli ejer: Peter Lind dato: 2.9.1964
OVenstående bestemmelser tiltrædes for:
:rational.useet: P.V. Glob dato: 29.9.196.
Naturfredningsnævnet for Åbenrå-Sønderborg Amt

Ryhave
MUseet på Sønderborg Slot:

,. Slettebo.

dato: 3.11.1964.

dato: 8.10.1964.

ee hednlngauævuot
Jo... nr. 102/64
sir./skoT •••••••
reg. nr ••••••••

Søuderbo~g amts-
rAdskreds.

I,

~
~{

Indført 1 dagbogen for Gråsten retskreds,
den 5. november 1964.
Dagbog ur. 4994.
TINGLYST.
Levinsen. B.A./I.M.
Genpart ens rigtighed bekræftes.

cfr. Am/Im.-
Levinsen. sign~
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uaSkr1~ten~rig~t~h -bekræftes.
TIN6LYSNIN~OMMEREN ,den

l G~ sten ,

~vi.W~~_

~"\o. 1lf-'1lf-/~q..
fttmwl. ø!J allP''''
UI oH'bUlll lu'uI
!1nglysningskontoret 1
Sønderborg ."

", o •

26. juli 1967.
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