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OFN sag nr.:

Lokalitet: Linde Alle. Sundby

Kommue; Nykøbing F.
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1:25.000
Interesse zone : Byzone

Frede t: Fredningsdeklaration af 15/5-1961 .

Formal Bevarelse af Alle.

Indhold. Træerne mA ikke fældes, grenkappes, topskæres eller udsættes for

en behandling, der kan føre til deres Ødelægge1se. Dog skal der
være mulighed for at fjerne enkelte træer, når disse er til hindring
for anlæg og tilslutning af eventuelle nye veje, kloak- og vandled-
ninger og lignende, eller når de p.gr.a. sygdom eller ælde frembyder
fare for omgivelserne.
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E,~r Nykøbing F. Kommune
~åt~ler~t Fredninysnævnet for Storstrøms amts sydlige kreds.

f-h~lI...isninu Reg.nr. 369-10
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DISPENSATIONER>

Afgøre-lse-r - -R-eg. n-r.: 02708.00

Dispensationer i perioden: 02-03-2006



FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT
Kirketorvet 16 Modtaget i
4760 Vordmgborg ~kov .. (H1 Naturstyrelsen
Tlf. 55361726
Telefax 55361710 -. 3 MRS. 2006

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN

FOR

FREDNINGSNÆVNET I STORSTRØMS AMT

Torsdag den 2. marts 2006 foretoges af formanden, dommer Ulf Andersen:

Fr.s. 6/06 Sag om beskæring og fældning af enkelte træer i den fredede Linde Alle i
Nykøbing F. Træerne er fredede ved deklaration af 15. maj 1961.

Der fremlagdes :
Brev af 21. februar 2006 med bilag fra Storstøms amt, sagsnr. 06-001109.
Tiltrædelseserklæringer fra nævnets øvrige medlemmer.

Da nævnets formand ligeledes kunne tiltræde
nævnet under hensyn til amtets oplysninger om
tilladelse til det ansøgte. Der skal ske
lindetræer, hvis der sker fældning.

det ansøgte, gav
træernes tilstand
genplantning med

Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden
3 ~r, jf. Naturbeskyttelseslovers § 66, stk. 2.

Ulf Andersen
formand

Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K af de i Naturbeskyttelses-
lovens § 86 nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til
Fredningsnævnet for Storstrøms amt, Kirketorvet 16, 4760 Vordingborg. Fredningsnævnet
videresender klagen.

Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må
tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet.

Det en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et
gebyr på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når
nævnet har modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde
behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på
Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk .

FredningsnævnetforJ;rstrz:en 2. marts

I v Jlf Andersen
formand

2006.

http://www.nkn.dk












Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
  v/dommer Kirsten Linde 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Fax: 99685202 
  Mail: kili@domstol.dk 
 
Udskrift af forhandlingsprotokollen for fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og 
Falster. 
 
Den 24. august 2009 kl. 13.00 holdt Fredningsnævnet bestående af formanden Kirsten Linde, det 
statslige medlem Edith Marie Rosenmeier og det kommunaludvalgte medlem Kaj Jørgensen  møde 
på Linde Allé, Sundby , Nykøbing F. Alléen er freder ved deklaration af 15. maj 1961.. 
 
 
Der foretoges: 
 
Fr.s. 44/08 Ansøgning om tilladelse til beskæring af døde og døende grene træerne i Linde Allé, 
Sundby, Nykøbing F. 
 
 
Der fremlagdes: 
Ansøgning af 31. marts 2009 fra Guldborgsund kommune. 
Mail af 22. maj 2009 fra DN Guldborgsund. 
Kopi af indkaldelse til mødet. 
 
Mødt var foruden nævnets medlemmer: 
For Guldborgsund kommune Gitte Christensen. 
For DN Guldborgsund Svend Thorsen. 
 
Der foretoges besigtigelse. 
 
Gitte Christensen oplyste, at kommunen har antaget aborist Jørn Skov til at foretage den ønskede 
beskæring af døde og døende grene. Ønsket om beskæring er begrundet i sikkerhedsmæssige 
hensyn og vil blive sat i værk så hurtigt som muligt. Det er planen, at aborist Jørgen Skov eller en 
anden forstkyndig skal efterse træerne ca. hvert tredje år. 
 
Svend Thorsen bemærkede, at DN ikke har noget at indvende mod, at nu døde eller døende grene 
fjernes, men gjorde gældende, at ansøgningen kun vedrører nu døde eller døende grene, og at 
kommunen bør indgive en ny ansøgning, hvis der i fremtiden ønskes ny beskæring af hensyn til 
sikkerheden. 
 
Gitte Christensen ansøgte om, at det tillades kommunen at foretage beskæring også i fremtiden, når 
sikkerhedsmæssige hensyn taler herfor, uden at indhente tilladelse fra nævnet. 
 



Der foretoges votering. 
 
Nævnets medlemmer var enige om at tillade den ønskede beskæring af nu døde eller døende grene. 
Tilladelsen er begrundet i sikkerhedsmæssige hensyn. Nævnets medlemmer var endvidere enige 
om, at en sådan beskæring skal være tilladt også i fremtiden uden at forelægge dette for nævnet, 
hvis dette efter en forstmæssig vurdering er nødvendigt af sikkerhedsmæssige grunde.    
 
Nævnets tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år, jf. naturbeskyttelseslovens § 
66,stk.2. 
 
De mødende blev gjort bekendt med nævnets afgørelse. 
 
På DNs vegne frafaldt Svend Thorsen klage over nævnets afgørelse. 
 
Svend Thorsen rejse spørgsmålet om, hvorvidt kommunen er berettiget til at fjerne stubbe fra 
udgåede træer, hvis disse skyder på ny. 
 
Nævnet tilkendegav, at en tilladelse til fældning af et træ indebærer tilladelse til at fjerne stubbe, 
selvom disse måtte skyde på ny. 
 
 
 
Kirsten Linde 
Formand 
 
Fremsendes, idet udskriftens rigtighed bekræftes. 
 
Nævnets afgørelse kan inden 4 uger efter denne udskrifts modtagelse indbringes for 
Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. af de i naturbeskyttelseslovens § 86 
nævnte personer, myndigheder og foreninger. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet for 
Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Fredningsnævnet videresender klagen. 
 
Afgørelsen må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. Er klage indgivet rettidigt, må tilladelsen 
ikke benyttes, med mindre Naturklagenævnet bestemmer andet. 
 
Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr 
på 500 kr. til Naturklagenævnet. Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret, når nævnet har 
modtaget klagen fra fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af 
klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på Naturklagenævnets 
hjemmeside www.nkn.dk. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 26. august 2009. 
 
Kirsten Linde  
 
formand 
 
Udskrift er sendt til: 



 
Miljøcenter Nykøbing Falster, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F 
By- og Landskabsstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening, v/Sven Aabolt 
Friluftsrådet v/Terkel Jacobsen 
Guldborgsund kommune 
Edith Marie Rosenmeier, Rådhusgade 57, 4780 Stege 
Kaj Jørgensen, Pregehøjvej 7, 4800 Nykøbing F 
 
 



Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn,  
Lolland og Falster 
 
 
  v/dommer Anders Martin Jensen 
  Retten i Næstved 
  Gardehusarvej 5 
  4700 Næstved 
  Tlf.: 99685200 
  Mail:     

                    sydsjaelland@fredningsnaevn.dk 
 

 
 
 
 
 Den 9. februar 2021 
 
 
 
 
 
FN-SSJ-01-2021 Ansøgning om tilladelse til at fælde et af de fredede lin-
detræer på Linde Allé i Guldborgsund Kommune. 
  
Guldborgsund Kommune har den 8. januar 2021 søgt om fredningsnævnets 
tilladelse til at fælde et af de fredede lindetræer på Linde Allé i kommunen. 
 
Ifølge fredningsbestemmelserne, jf. fredningsdeklarationen af 24. januar 
1962, må de fredede lindetræer ikke fældes mv. Dog skal der være mulighed 
for at fjerne enkelte træer, når disse er til hindring for anlæg af nye veje mv., 
eller når de på grund af sygdom eller ælde frembyder fare for omgivelserne. 
 
Det anføres i en udtalelse fra Arboristen bilagt ansøgningen, at der er tale 
om et træ med en uheldig stabilitet i de nederste tveger. Der har været for-
søgt forebyggende kronesikring og bortskåret større grene for at afhjælpe 
problemet. Det har ikke kunnet løse problemet. De problematiske stammer 
er nu brækket af ved basis, hvilket har medført store skader på de tilbagebli-
vende stammer og en meget ensidig vægtfordeling. Skaderne er uoprettelige 
og vil være problematiske fremadrettet. Det anbefales derfor at træet fældes. 
 
Ansøgningen er vedhæftet blandt andet nedenstående fotografi af det pågæl-
dende lindetræ. 
 

 

 



 
 
Det anføres videre i ansøgningen og udtalelsen fra Arboristen, at genplant-
ning af et træ til erstatning ikke anbefales, fordi Linde Allé stadig er en allé 
og fremstår intakt. Et nyt træ med en lav krone vil forstyrre helheden af det 
majestætiske udtryk som Linde Alle har. Guldborgsund Kommune har end-
videre telefonisk oplyst, at rodnettet på stedet vanskeliggør plantning af et 
ny lindetræ. 
 
Fredningsnævnet bemærker, at det pågældende lindetræ kan fældes uden 
nævnets tilladelse/dispensation, hvis det frembyder fare for omgivelserne, jf. 
fredningsbestemmelserne, og at fredningsnævnet ikke på det foreliggende 
grundlag kan tage stilling til, om dette er tilfældet. 
 
Fredningsnævnet finder dog, at en fældning af træet under alle omstændig-
heder ikke vil være i strid med fredningens formål på grund af træets dårlige 
stand. Der er efter de foreliggende oplysninger ikke grundlag for at fastsætte 
et vilkår om genplantning af et lindetræ. 
 
Fredningsnævnet giver herefter dispensation fra fredningsbestemmelserne 
til fældning af lindetræet. 
 
Afgørelsen er truffet af formanden på fredningsnævnets vegne, jf. bekendt-
gørelse om forretningsorden for fredningsnævn § 10, stk. 5, uden besigti-
gelse og møde. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand for Fredningsnævnet for Sydsjælland,  
Møn, Lolland og Falster 
 
 
 
 
 
 
Klagevejledning ved afgørelse om dispensation: 
 
Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at 
afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørel-
sen. Klagen skal ifølge lov om naturbeskyttelse § 87 afgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale 
selvbetjening, jf. vejledning på klagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. Klagefristen udløber ved 
midnat på dagen for klagefristens udløb. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges 
fristen til den følgende hverdag.  
 
Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86: 
 

 Adressaten for afgørelsen, 
 ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, 
 offentlige myndigheder, 
 en berørt nationalparkfond, 

http://www.naevneneshus.dk/


 lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, 
 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur 

og miljø, og 
 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsent-

lige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager indbeta-
ler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer (2016-niveau). 
Klagegebyret reguleres den 1. januar hvert år efter den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle 
pris- og lønindeks som løbende offentliggjort i forslag til finanslov med virkning for klager, der modtages i 
nævnet fra og med den 1. februar 2017. Nævnet offentliggør størrelsen af klagegebyret på sin hjemmeside 
www.naevneneshus.dk.   

Gebyret opkræves i forbindelse med klagens oprettelse i Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale selvbetje-
ning. Klagen behandles først, når gebyret er betalt. Vejledning om gebyrbetalingen kan ligeledes findes på 
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk.   
 
Gebyret tilbagebetales, hvis  
1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkom-
melse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales 
gebyret dog ikke.  
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis  
1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og 
disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller  
2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.  
Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale geby-
ret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i parts-
høring. 
 
En tilladelse må i henhold til naturbeskyttelseslovens § 87, stk. 3, ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, 
eller behandling af en eventuel klage måtte være afsluttet. 
 
Det følger endvidere af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, jf. § 66, stk. 2, at en tilladelse bortfalder, hvis 
den ikke udnyttes inden 3 år efter, at den er givet. 
 
Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster den 9. februar 2021  
 
 
Anders Martin Jensen 
Formand 
 
Udskrift er sendt til: 
 
Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C 
Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø 
Lokalkomiteen af Danmarks Naturfredningsforening,  
Guldborgsund Kommune 
Ansøgeren 
 
 
 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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