Fredrikstad kommune
SØKNAD OM HOGST/RYDDING PÅ KOMMUNALE EIENDOMMER
Søknad sendes: Fredrikstad kommune, TD Forvaltning bygg og eiendom .
Postboks 1405, 1602 Fredrikstad.
I henhold til «Lov om rettshøve mellom granner» (naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn, som står
nær nabogrense og utgjør skade eller særlig ulempe. Loven omhandler trær som står nærmere grensa enn 1/3 av totalhøyden, og
som det ikke er «nemnande om og gjere for eigar» dvs. kommunen, å beholde. Kommunen ved TD Forvaltning bygg og eiendom
kan ut over denne grensa gi tillatelse til at det tynnes i trebestander. Dette må gjøres i tråd med kriteriene på neste side og i
henhold til eventuelle reguleringsbestemmelser om trær/vegetasjon på stedet. All slik tynning må godkjennes av grunneier før
igangsetting.

1. Opplysninger om søker:

NAVN:
ADRESSE:
POSTNR/ STED:
TELEFON:
E-POST ADRESSE:
Informasjon om felling/vegetasjon
TRÆR:
Antall:
KRATT:
m²:
Begrunnelse for søknaden:

Vedlegg til søknaden:
Det må vedlegges et kart, målestokk 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegning av hvor trærne er.
Kartutsnitt kan hentes på kommunens hjemmeside.
Trær som ønskes felt kan også merkes i marka med bånd eller tape. Det er forbudt å blinke eller male
trærne.
2. Nabovarsling:
For å unngå konflikter mellom søkers og andres interesser i området, skal vi ha underskrift fra naboer og
gjenboere hvor de godkjenner den omsøkte hogsten. TD Forvaltning bygg og eiendom ønsker uttalelse fra
velforening, dersom det aktuelle området har betydning som fellesareal. TD Forvaltning bygg og eiendom
kan sende søknaden i retur- eller avslå søknaden dersom naturlige naboer/gjenboere ikke er forespurt i
saken.
Naboliste:
Navn:

Adresse:

Enig:

Uenig:

Tiltakene kan gjennomføres på følgende måter:
•

Søker feller trær selv, får veden og rydder området.
Ved aksept av selvhogst må man som tiltakshaver være klar over pkt. 4 i denne søknad.

•

Kommunen feller (av sikkerhetsgrunner) trærne.

3. Vurderingskriterier:
TD Forvaltning bygg og eiendom vurderer sammen med fagansvarlig en rekke forhold i tresaker, som:
• at skade eller særlig ulempe for søkeren er større enn verdien er for eier.
• klimatiske forhold, spesielt evt. økt vindeksponering og ringvirkninger av dette og vanntilsig.
• treart, -alder og kondisjon, og videre hensyn til biologisk mangfold på stedet.
• estetiske vurderinger i området som helhet.
• ulemper jfr. sol og lys i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet.
• om det er stor enighet eller uenighet om hogsten i nabolaget.
Vi gjør videre oppmerksom på at kommunen som rutine vil vurdere å anmelde selvtekt, eksempelvis felling
av trær uten tillatelse, eller at det felles flere trær enn tillatt. Dersom det ikke ryddes som anvist og til avtalt
tid, må søker dekke kommunens merarbeid.
Merk: Kommunen dekker alle kostnader til trefelling, dersom treet/trærne står på kommunal grunn og
representerer en påviselig fare for de som ferdes på stedet. Friske trær regnes ikke som et faremoment, i
så måte. Det er ingen som kan garantere for at trær eller grener ikke kan ramle ned, da dette hører naturen
til. Kommunen, som grunneier, kan sammen med fagansvarlige vurdere å si noe om sannsynligheten for at
dette kan skje på bakgrunn av kunnskap, erfaring og situasjonen på stedet.
4. Selvhogst:
Ved innvilget søknad for selvhogst gjelder følgende:
Undertegnede har på anmodning fått anledning til å felle busker/trær iht. avtale.
Felling av trær skal skje i tidsrommet ___________________ og undertegnede gjør dette for egen regning
og risiko og med eget utstyr. Alt avfall skal fjernes innen rimelig tid (3-4 uker) for søkers regning. Alternativt
kan kommunen igangsette rydding på bekostning.
Som ansvarlig utfører er jeg innforstått med at felling av trær og bruk av motorkjedesag er farlig, og at det
kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre hogst på en forsvarlig måte. Fredrikstad kommune
forutsetter at personer med denne kompetanse utfører arbeidet for at denne tillatelse skal være gyldig.
Undertegnede tar selv ansvar for de eventuelle skader jeg kan påføre meg selv, andre og deres eiendom.
Jeg skal sørge for tilstrekkelig varsling og vakthold under felling. Arbeidet ønsker jeg selv å utføre for egen
vinning, og ikke i oppdrag for Fredrikstad kommune. Finnes det bygninger, eller andre installasjoner som
ikke eies av Fredrikstad kommune på stedet, må jeg som ansvarlig utfører, selv ta kontakt med eierne for
tillatelse og rådgivning før igangsetting.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeg er kjent med, og aksepterer søknadens vilkår for hogst / rydding:
Fredrikstad den ______________ ________________________________________
Søkers underskrift

