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Domme
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Fredningsnævnet

11-06-1956,21-08-1947
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Overfredningsnævnet

Kendelser 18-12-1946

Deklarationer



OVER FREDNINGSNÆVNET>



r-reOning i Fyn s amt.
22L.t.OO

Lokalitet: Lindetræs all~ i Gerri tsgade

Kommune: Svendborg

Sogn : Set. Nikolaj Reo. nr.: 479-02-01

S K Å Rt,

Ejer : Pri vatI) Areal .•
Fredet FN 6(8-1928

OFN 11(6-1956e FN 11(1-1962

Formål : Bevaring af lindetræer.

Indhold En række lindetræer i Gerritsgade fredes.
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OVE1,FhBDN INGSNÆVNETSKillJ D~LSESPROTOKOL.---------------------------------------

År 1956, den ll. juni, afsagde overfredn:Lngsn--evnet p~ grund-
lag af mundtlig og skriftlig votering f"31gende

k e n d e l s e
i sagen nr. 734/46 vedrørende oph:evelse af fredningen af et
kastanietr~ ved indk0rselen til Badstuestr~de ved Set. Nicolaj
kiI~es pr~steg8rd i Svendborg.

Det ommeldte kastanietr~ blev fredet ved en af fredningsnæv-
net f'or SvendboI'g ~mt den 6. auc;ust 1928 a.fsagt kendelse, som til-
lige omfatter forskellige andre tr'Ber.

Den 23. april 1946 anmodede delikatessehandler Tharald-Madsen,
fredningsn.Bvnet om oph~vclsc af fredningen af det n':evnte kastanie-
trJJ, idet ha.n anf?J!'te, at trt!et udelukker sol og lys fra syd til
den ham tilhf.'l!'ende ej endom i GerTi tsgade 7. Også m~nighedsrådet
for Set. Nieolaj~kirke og Svendborg k0b~t~ds sundhedskommission
0nskede kastaniotrJJet fjernet.

Ved kendelse af 18. december 1946 afslog fredning8n~vnet at
ophæve fredningen af tr~et. Denne kendelse stadf:estede overfred-
ningsn13vnet ved kendelse af 21. auguf't 1947 dog s;jledes, at dcr
gaves tilladelse til fjernelse af nogle Rf tr-uets grene fol' der-
ved at søge tilvejebragt bedre lY8forhold i de ud imod træet
vendende v'Ereiser' i klageruns r'jendom og i præsteeArden. Det
overlodes til fredningsn:evnet :J t fasts::ette omfanget af s'3.dan be-
sk:ering.

I 1955 rettede ejeren af ejendommen Get. Nieolajgade nr. l,
r'edakt:n- Sv. Ei.lersg:-,Lurd, henvendelse til fredningsn~vnet om op-
h~velse uf fredningen af det oftn~vnte kastanietræ, idet han an-
f0rte, at det tager lys c.'g luft fra ham:: ej endcm og en anden ejen-
dom i Set. Nieolajgade. Ovenn.Bvnte Tharald-1VIadsen og sognepræsten
har' sluttet sig til denne anmodning. Den stedlige naturfrednings-



~I

~I

)
\,

2.
komite har udtalt, at den ikke har noget 81)rligt "Innke om, at
t~~et bliver Bt~ende.

FredningsnEVTIGt har ved stlgens fremsendelse til overfrednings-
n'Evnet udtalt, at n:evnets f18rtal ikke kan tiltr.:edo,at frednin-
gen ophuVE::s,medens et mindretal mener", at fr'E;;dningenb:tr ophæves.

Overfredningsn:Evnet har indhentet en udtalel~e fra Svendborg
byr~d, idet kommunon m8 antages at v:ere Gjer [lf træet. Byr8det har
derefter meddelt, ut det med 16 stemmer mod l har vedtaget at anbe-
fale, n t træet fjernCG.

Under hensyn til byr~dets stillig til sagen og de foreliggende
oplysninger om de ulemper, kustanietllJet forvolder, mener over-
fr'edningsn"Bvnet, f1t fr edningen /J,f tr'Bet nu kan oph Bves, idet
tr~ets frednln88m~ssige betydning ikke er s~ stor, at dets ejer
b0T Vllre udelukket fra i betragtning af de ovenn1)vnte ulemper at
lade tl~et fjorne.

T h i b e s t e ~ ro e G :
Den af fredning::>'l1ævnetfor Svend bOi:'gamt den 6. august 1928

a.fsagte kendelse vedrørende fredning af nogle n'"8rmel'~angi vne
tr--eer':endr'ess,~ledes , at kas taniet r:eet ved indk, rselen til Bad-
stuestr~de ved Set. Nicolaj kirkes pre8teg~rd u~g~r af fredningen.

Udskl'iftens rigtighed
bekræftes.

/1/'0\lP"~
,'/

"F. Gro.get
overfredningsn~vnets sekret~r
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OVERFREDNINnSNÆW1ETS KENnELSESPROTOFOL.

Aar 1947. den 21.}l,ugust.afssede Ovel"f%'ednine,snævnet
pes Grundll'lBflf svrift,l1g Og rnundtl1~ Voter'lng fn1.gende

K e n de l s eo i Sagen Nr. 734/46 vedrørende spørgsmealet om Ophævelse af Fren-
ningen af et Kastanietræ ved skt. Nicolej Kirkes Præste~s8rd i
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svendbor'g.
Den af Fredningsnævnet for Svendborg AmtsrsAdskreds den

l8.December 1946 afseete Kend else er S80 lydende ~
"Ved Skrivelse af 2) .April 1946 her DeHketessehendler

Thara Id Madsen. Svendborg. anmodet Fredningsnævnet om at ophæve
en ved Nævnets Kendelse ef 6.August 1928 forete~et Fredning ef et
Kastanjetræ. der staar ved Indkørslen til Badstuestræde ved Set.
Nicolaj Kirkes Præsteeaerd i Svendborg. Til Begrundelse herfor her
hen anført. at Træet er sse stort. at det udelukker Sol og Lys fra
Syd i Lejligheden i den ham tilhørende Ejendom, Gerritsgade Nr. 7.
i hvilken Ejendom der er indrettet 5 Beboelseslejllgheder, l Butik
og l Apotek. Og i hvilken der bor i alt 13 Personer. Endvidere er

Træet generende derved, at dets Blade om Efteraaret tilstopper
Tagrenderne i Ejendommen.

Ved den i 1928 fOretagne ForretnlnB frededes forudan
det i nærværende SaB omhandlede Rsstenjetræ 8 Lindetræer. staaende
pas det 8ydl1~e Fortov ef Gerr1tsEade mellem Forsgade og Indkørse-
len fra flerr'itsg,adetil Kirkepladsen semt et Ahorntræ og 2 I,indr-,træ-
er stesende noget sydl1~ere end førstnævnte Række og 2 I.1ndetræer
umiddelbert ved Indkørse)en fra Gerri~~ade til Klrkeplsdsen
pas begge Sider af Indkørs~len.

Nævnet her foret8f;.etBesigt i3else ef Træet den 26.Aprll
1946 OB har derefter foreta~et segen for Naturfredningsraedet, der
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den 19.November 1946 har udtalt, at men n~er Betænkelighed ved at
bifalde Oph~else af den hesteaende Frenning, medmindre meget tungt
vejende Grunde taler derfor, o~ da kur naar en Godkendelse ikke
kan befry~tes at bringe andre Fredninger i ~re, hvorved Rasdet har
hensat til, at der ved Træets Fjernelse vilde kunne skahes et præ-
cedens for, et ogsaa de i Gerri:tsgade steaende LindFlt.ræerkunde
fældes, hvorved et smukt Bybillede vilde forsvinde.

Menighedsraadet for Set. Nicolaj Sogn har eAnstemmigt
~udtalt, at Readet intet har at erindre mod, at Frednineen af KaBtanj~ I

træet ophæves, og anbefslet at dette sker, hvorhos Svendborg KØbstads
Sundhedskommlssi ons Fler·tal har vedta t::eten Indstil11 ng om. at
Træet fjerpes af hygiejniske Grunde.

Fredn1ngsn~net maa efter det i Sagen oPlyste finde. at
de af Kla geren fremhævede af Træets "E,ksistensfølgende Ulemper ikke
er af en sae elvorl1g Ke.æketer, at de findes at kunne opvnje den
Betænkelighed, ,der mss na:res ved at ophæve Frednil"gen. idet Nævnet
med Naturfredningsresdet maa være enig i, at der ved Frennirgens
OPhævelse ken skabes et Præcedens for, at ogsaa Fredningen ef de
!?l\1r1gei 1928 fredede Træer kunde ophæves, sasledes at den æsteti-
ske Værdi af Bybilledet omkring Set. Nikol~j Kirke vilde kunne ~
blive væsentlig f~rringet."

Kendelsen er af Købmand Tharald Madsen indanket for
Overfredningsnrevnet, Bom den I.Juli 1947 har afholdt AaastedsmØde
i sag6n. Efter at have forhandlet med de fremmødte, vedtog man at
stedfæste Kendelsen, dog sae1edes at der Bives Tilladelse til Fjer-
nelse ef nOBle af Træets Grene for derved at sø~e tilvejebragt
bedre Lysforhold i de ud imod Træet vend6nde V~elser i K,egerens
Ejendom OB i Pr~~teB8erden. Det overlades til FredninBsnævnet
et fastsætte Omfanget af saedan Beskæring.

T h i b e s t e m m e s:
Den af Fredningsnævnet for svend~org Amtsreedskreds

den 18.Decemher 1946 afsagte Kendelse vedrørende spør'gsmaslet cm

Ophævelse af Fredningen af et Kastanjetræ ved Skt. Nikolaj Kirkes
Præetegaard i svendbOrg stadfæstes med den ovenfor angivne Ændring

P.O.V.
Pou l Andersen.
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.. Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Svendborg Amt.

Aar 1928 den 6. August holdt Fredningsnævnet for Svend-
borg Amt Møde i Svendborg, hvor da foretoges:

Spørgsmaal om Fredning af en Række paa 13
Træer heraf 10 Stk. staaende paa det syd-
lige Fortov af Gerritsgade mellem Korsgade
og St. Nikolajgade samt l Ahorntræ og 2
Lindetræer, de to sidstnævnte ved Indkørse-
len fra Gerritsgade til Kirkepladsen (syd

for de andre).
............................
Fredningsnævnet besigtigede de paagældende Træer omkring

St. Nikolaj Kirke.
Efter Forhandling mellem Fredningsnævnet og de interessere-

de Parter eneeles man om at frede nævnte Række paa 8 Lindetræer staa-
ende paa det sydlige Fortov af Gerritsgade mellem Korsgade og Ind-
kørslen fra Gerritsgade til Kirkepladsen, samt et Ahorntræ og 2 Lin-
detræer staaende noget sydligere end førnævnte Række. De 2 Linde-
træer umiddelbart ved Indkørslen fra Gerritsgade til Kirkepladsen
paa begge Sider af Indkørslen •

.Fra]'redningen und tages:
De 2 vestlige Lindetræer staaende paa Rundingen lige ud

til Fortovet mellem Gerritsgadc og Kirkepladsen.
Endvidere vedtages at frede et Kastanietræ i Badstuestræde

ved St. Nikolaj Præstegaard.
Nærværende J!\redningvi l være at tinglæse •

J. Nielsen
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F )rhc.X1Jlin..;spr,.,t,k 111011 f)r Fre.dlin"';lJn,:,:v!l<Jt f·.h' SvauJborJ .t"\.mls-
ru.u ..l,;KreJ::>•

K e n a ~ l 8 e
afs,,~t d8n 18/12 1946.

Ved Sk.civel~e uf 23.1pri1 1946 har Delik:lLeS3eh~nJ.10r
rj.'ha.L'u1dMaJ.~.,an, :Jvendl:J,)r~, allm 1J0t .FreJninbSn_~Vl1et om at nplltBVe
en veJ 1.1:Vl1ets Kenaelse af 6.,\Ul;Lll:Jt 1928 f·u'Gta ...<:lt Fl'ednin,,;; uf
ut Kastun,ietræ, Jer s t.:t~r ved Inllkorslen til B1.dstuestræde ved
~Jct. Uh: lL.I,i :~iI'ke~ I.c;iJlJte5.:..~rl.1 i JvenJlJ H'". Til Be.;runde1.3e her-
f0r h~r h~n anført, ~t ~rBet er sao st 1rt, ~t J0t QJelukk~r dnl
l~ Lvs 1'I'U ~yd i LJjl i;.;h8uen i J::;ll h:lill tilhør<::I1Je E,iend')ill, Gel'-

rits~~d~ Nr. 7, i hvilken Ejal1d"m Jer ~r inJr~Li~t 5 Beb1e1ses-
lej1igheJdl', i Butik 'g l /\p lthek, ')g i hviJken der: b-Ir ia1t lj
Pers Iner. ~ndvidere er Tr~et ~endre!lde derved, st dets Blude '1m
[';fLerl181'et tilf:> t .)ppel' r.r::igre11JdrlH~ i .c;jeJ.d liu:aen.

Ved den i 1928 'f Iretagne F )rr"tnin[, f.L'eJecles f 'ruden det i
nærv'..ercxlue 3fl;'; '1mhundltHje Ka:Jtt.n.ietræ 8 J,inJeLruJer stuaende pu,,"
ci~t f:>ydlj~e F 'rt w Gf Gel'ritspHie rnQ1lt::ffi1(lrs,:;8J.e ~~ InJkørselen
fra Gel'l'its.J;:...Lie til Kirkepladsen surnt et ,\hnl'ntræ q~ 2 LinJ.dtr.l:Jer
stclu0mJ.o n '.set ::l,Yi.J.1i,;",reend før::;tn _vnte Hcekkcl ),.;; 2 LinC1'dtl'a.Jer
umid'.le1u __.rt v",J Indkørselen fra GtHL'itsi~ade til Kirkepludsen paa
be~be Siudr af InJk0rsdlen.

L,;vnet hul' for'~t<.l:..,et Ee:Jlcti~<:Jlse clf 'L'ræet den 26.April
1946 'l" har dendt0r f \l'dL,~t Ju~(:;n f 1r NutQ]'j'r8JninJ;dl'a",Jet, der de
19. N 'v, mber 1946 hcil" uJtalt, 1:lt !O....n næJ.'er Dc=twIlkolighed ved at bifo.
de ()ph,J::ve1se af uen bestuuende Frednin~ fil(:;d!!linJre meget tu.n.,;t ve j en
'lr'QnJ.e tolel' d,.,rf 'r, '~ Jo kun nilaI' en G ld.bwuelde ikke kEln befryg-
tes ~t b~in5e andre Fredninuer i Fare, hvnrved RUbdet hul' h_nset
Lil, ut del' ved Trwetf:> Fjern21se vilde ]cQnJ(:; skabes et Præcedens
f 'r, Dt 1;;,;sa3 de i Gerrits~~:..-Je sL:lel!c1e T.JinJ"tr ...):;r kunde, fæ1del::l,
!lv ll'ved "t _5lnQkt B:vbilLde vilde f 'rsvinde •

IlGnl.,:hedsr""..lc1et f 'r Set. Niko1a,i Sniirl har 8enstemi"t u<ltalt,
u.t ItELu,,;t int<3t lur::>t 0rind:re iJl'd, ....t FrJdniL1.;.:;n ef Ka:dtanjetl'æet
1pluves, ,)'" unl:Jef:J10t ut dette sker, lw)rhns SV<Jllull"'r~ Købstads.
JunJlledbk ~JUillissi~ms Fla.l.'tul helr ve ~tu(>et en Indi::,til 1in~ nm, at Træet
f~eraeb af hYiidjnibke Grunde.

l!'.reunin ..:::m"vnet lUdO efter det i :.38~,,:n '1p1yste finde, at de
clf K1'':I.(j.E::renfl'emhwvede u.f Træets Eksi~t8n~5 [,)1:':;<31JJeUle:nper ikke er
af I;:m::3.'::1 slv 1rlili K~)J',)lte!', c.lt de findef:> (;lt kQrll1e ')pve,ie den Betæn-
~e1i~heci, uer !O~a n.res ved at 'ph~ye FreJninwen, iJet NI~ndt med
Ibturfr"clnin,;;;sidsl,let maG. Y •.'re eni~ i, c:.t ddr Ved Fl'E::dIlin,., em; iJl'Jhæ-
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valse k::ln :skitbes et Præcedens for, at 'lr;s:.:n FrednilJbEin af de øvril.i.e j

1928 fI'E:luede Tl·.J"r kunde t)ph""vetl, 6:.L.12<..c8 :...t u_n ce:::>tGtiskc V:~rdi

uf Dybilleuet 'lmkl'in~ Set. Nik)luj Kirke vil kun118 blive v,JJsal1tli~t

f ·rrin.;et.
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'['hi bestemcles.

DLln f)f De1ik:.itesse!U ..llUler Thar::ild lILd"";Jl, ~v~ndb·).r·io:, fremsutte

B 3 ....,.l;i·i n •• 1m IJj.lrL3vel.t;; cl! U-.;Il· v.::d N.JV.l.,ts Kcnu:::ltiG :.lf 6.AuaclSt 1928

f ,retail,ncj E' l'eJnilJ'" iJf e t KW3 t~n.ie træ i B.l.lLi LUoJ.J t (' ,}de ved 8c t. Ni-:

c )luj Pr.dsLee.>:l.J.l'li i 0V01lLlO lX" L.:.m ikk..:: L,-,t:s Lil F01 e p:",-, l..1,-t f'll'e-

lil.'.'; _Ilde Grumllulo..

Curl ,1 ..."'11. .• Keil ~!il(,J..
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FREDNINGSNÆVNET

FOB.e PYNS AMTS SYDLIGE FREDNINGSKREDS
\ I Egenievej 15 • Telefon (09) 211693

\

5700 SVENDBORG, den ~ 9/12 198~
)ownal nr.: Prø. 275/1982

Man har d.d. tilskrevet Sv~nd~orc ko~unes tekniske for-
valtning, Gåsestræde 14 B, 5700 Svendborg, således:

" I skrivelse at 26. november 1982 (j.nr. 1723) har kommunens
tekniske torvaltning rejst spørgsmål omfældning at det vestligste
At de tredede lindetrmer i Gerritsgade ud for Nicolaj kirke. Det
er anført. at træet er hult og betyder en nærliggende mulighed for
væltning til fare tor trafikanter i gaden.

Ved fredningsnævnet e beslutning at 6. august 1928 er en
~e pl 8 lindetrmer pi det sydlige fortov af Gerritsga4e .ell ..
Xorøgade og iDdkerslen fra Gerritsgade til Xirkepladaen samt et
ahorntræ og 2 lindetræer' stående noget sydligere end torravnte
række og 2 lindetrIØr umiddelbart ved indlt.rslen fra Gerri tsgade
til Kirkepladøen pi begge sider at iDdkerslen tredet. Ira fred-
ningen blev undtaget 2 lindetræer stående ved rund.iD6en lige ud
til fortovet mellem Gerritsgade og Ilrkepladsen.

Etter beøigtigelse har JBnlSformanden i den påtDll1gende
øituation pl forventet godkendelse at a.vneta .vrise medlemmer
telefonisk tilladt i medf.r ar naturfredningslovens § 34. at
trrøt ttidea •

• redningskendelsen indenolder intet omadg8ng til pleje-
foranstaltninger, men det ml være undertoratiet, at sådanne kan
og b.r toretages. Som ogal bebudet i kommunenahenvendelse, tor-
venter Q8JVIletindsendt en plan, der kan danne grundlag tor tore-
~eløe for arboretisk sagkyndige. for fremtidig pleje at de
b.stlende træer og eventuelt genplantning at det f~dede. " hvilket
herved meddeles til orientering.

~~~~~~au en
formand

MOdtaget I fredningsstyrelsen

1 O DEC. 1982

{ i'- (, .. '-,
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