SØKNAD OM FELLING/RYDDING AV TRÆR/KRATT PÅ KOMMUNALT
GRØNTOMRÅDE - HURUM KOMMUNE

Jf. «Lov om rettshøve mellom grannar» (naboloven), kan det søkes om felling av trær på kommunens grunn,
som står nær nabogrense. Loven omhandler trær som står nærmere grense enn 1/3 av totalhøyden, og som det
ikke er «nemnande om å gjere for eigar», dvs. kommunen, å beholde. Hurum Eiendomsselskap KF , kan utover
dette gi tillatelse til at det tynnes i trebestander. Dette skjer eventuelt i tråd med kriteriene på neste side. Det er i
alle tilfeller Hurum Eiendomsselskap KF som avgjør hva som kan hogges.

Opplysninger om søker:
Navn
Adresse
Postnr./sted
Tlf/epost
Gnr/Bnr
Jeg / vi søker om felling av :
Trær, (sett antall)

Kratt, (sett kryss)

Stikkordsmessig begrunnelse:

Ønsker du å felle trærne selv?

JA

NEI

(stryk det som ikke passer)

MERK: Hurum Eiendomsselskap KF , vurderer i hvert tilfelle om kommunen av allmenne sikkerhetsgrunner må
stå for selve trefellingen, og anviser hvordan det skal ryddes.
Når søker hogger selv, er han/hun ansvarlig for egen og omgivelsenes sikkerhet.
Dersom ikke spesielle forhold foreligger, pålegges det i alle tilfelle søker å rydde området etter hogst. Veden
tilfaller likeledes søker. Søker får melding i svarbrev hvordan tiltaket kan/skal gjennomføres.

Nabovarsling
For å unngå eventuelle konflikter mellom søkers og andres interesser i området, må erklæring fra naboer og
gjenboere innhentes (se neste side). Hurum Eiendomsselskap KF kan sende søknaden i retur til søker dersom
naboer/gjenboere ikke er forespurt i saken.
Jeg er informert om omfanget av omsøkt trefelling/rydding, og erklærer meg som:

Signatur

(Evt. flere navn på eget ark)

Adresse

ENIG

UENIG

Vedlegg til søknaden
Kart må legges ved – målestokk 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegnet hvor trærne er.
Kartutsnitt fås http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebInnsyn_hurum/Map.aspx

Evt. kostnader for søker
Dersom det ikke ryddes som avtalt og til avtalt tid, må søker dekke eiendomsselskapets merarbeid med p.t. kr.
400,- pr. time. Evt. annet arbeid som ønskes utført ut over selve fellinga, faktureres tilsvarende. Felling vil være
egen pris. Hurum Eiendomsselskap KF dekker alle kostnader til trefelling dersom treet/trærne representerer en
påviselig fare for nabo. Friske trær regnes ikke som et faremoment. Dersom eiendomsselskapet må leie inn
utstyr for å felle trær med formål utsikt/sol, må søker påregne å dekke disse kostnadene. Søker vil få beskjed om
dette i svarbrevet.

Informasjon om saksbehandling
Innkomne søknader om tre-felling registreres og behandles fortløpende.
Søker får skriftlig melding om utfallet av søknaden.

Vurderingskriterier:
Hurum Eiendomsselskap KF vurderer en rekke forhold i tresaker, så som:
•

treart, -alder og -kondisjon, og videre hensyn til biologisk mangfold på stedet

•

ulemper med henblikk på sol og lys i forholdt til trærnes plassering/høyde/tetthet

•

om det er stor enighet eller uenighet i nabolaget

•

estetiske vurderinger i området som helhet

•

klimatiske forhold, spesielt med hensyn til økt vindeksponering

Vi gjør videre oppmerksom på at Hurum Eiendomsselskap KF rutine-messig vurderer å anmelde
selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt.

Jeg er kjent med, og aksepterer, Hurum Eiendomsselskaps vilkår for felling/rydding:
Hurum den ……………

Søkers underskrift ……………………………………………. ..

For spørsmål og levering av søknad:
Hurum Eiendomsselskap KF
Telefon: 32 79 71 00
E-post: postmottak.eiendom@hurum.kommune.no

Besøksadresse:
Postadresse:

Øvre Skoledalen 12
Øvre Skoledalen 12, 3482 Tofte

