
  

 

 

SØKNAD OM TREFELLING ELLER VEGETASJONSRYDDING: 
• i kommunal park, friområde, lekeplass   Områdets adresse: 

• ved kommunal vei   

• ved kommunalt idrettsanlegg  
• ved kommunal bygning  
• annet kommunalt areal   

 

 

 

SØKERS NAVN:  

ADRESSE:  

POSTNR. / STED:  

TELEFON:  

E-POST:  

 

Jeg/vi søker om å hugge eller rydde:  

TRÆR        (sett kryss på kartet) Antall: 

BUSKER    (sett ring på kartet) Antall/m2: 

 

Begrunnelse for søknaden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

For å unngå konflikter, må man ha underskrift fra berørte naboer og gjenboere: 

NAVN/SIGN GATE/ADRESSE ENIG: UENIG: 

    

    

    

    

    

dersom det er flere naboer involvert - skriv på baksiden eller eget ark 

 

NØDVENDIGE VEDLEGG: 

Kart som viser eiendomsgrenser og omtrentlig plassering av trær 

(kart kan fås ved henvendelse til Servicekontoret – 51336000) 

 

 

 

 

 

 

     

TREFELLINGSSKJEMA 



 ORIENTERING OM SAKSGANG OG VURDERINGSGRUNNLAG 
 

SAKSGANG 

Normal saksgang: mottatt søknad → befaring innen 2 mnd. → avslag/avtale → avtale = søker 

ansvarlig for felling/vegetasjonsrydding og opprydding innen avtalt frist → ☺ 

 

Utdyping av saksgang: 

Mottatte søknader blir behandlet normalt innen 2 måneder. De fleste søkere blir kontaktet for 

befaring under behandlingen av søknaden. Det er forbudt å blinke eller male trær. Utvalg for 

tekniske saker har den 08.12.10 godkjent at:  

”Søker må felle trær/rydde vegetasjon selv, får veden og må fjerne alt hogstavfall. Søker har 

ansvaret for egen og omgivelsenes sikkerhet. I spesielle tilfeller kan kommunen av 

sikkerhetsmessige grunner felle trærne, men søker må kappe, fjerne hogstavfall og får veden. 

Dersom det ikke ryddes som anvist eller til avtalt tid må søker bekoste kommunens merarbeid. 

Dette gjelder også dersom søker ikke ønsker å gjøre en innsats selv.” 

 

Søkere som får innvilget søknaden er ansvarlig for at jobben blir utført slik som anvist 

og avtalt med Sandnes kommune. Av hensyn til naturmangfoldet er det et vilkår at 

trefelling ikke skjer i hekkeperioden fra 1. april til 20. august. Alt arbeid utføres av 

søker eventuelt i lag med naboer eller andre som søker leier for å utføre arbeidet. Alt 

skjer for søkers regning og risiko og omgivelsenes sikkerhet må ivaretas. 

 

 

VURDERING AV SØKNADEN 

Sandnes kommune har som målsetting å ivareta og bevare kommunens grønne nærområder 

som gode rekreasjonssteder for alle og fristeder for flora og fauna. Prioriterte kriterier er 

trivsel og gode opplevelser for de som bruker nærområdene samt biologisk mangfold. Trær er 

viktige elementer i denne sammenheng.  Gjeldende lovverk som vil ligge til grunn er i første 

rekke Naboloven. 

 

Momenter ved vurderinger i hver enkelt sak gjøres på bakgrunn av: 

• ulemper, eks. sol/skygge jfr. avstand til trær/topografi/orientering/høyde/tetthet. 

• vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området. 

• estetiske vurderinger og treets/trærnes betydning i området. 

• treets alder, art, tilstand, livsløp. 

• klimatiske vurderinger - f.eks. økt vindeksponering v/fjerning av vegetasjon. 

• hensyn til det biologiske mangfoldet. 

 

Fjerning av trær for å oppnå utsikt innvilges vanligvis ikke. 

 

 

Skjemaet og kart kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.sandnes.kommune.no   

 

 

Skjemaet sendes: Sandnes kommune v/Park, idrett og vei, Pb 583, 4302 SANDNES 

 postmottak@sandnes.kommune.no 

 

 

Henvendelser:   Servicekontoret tlf. 51336000 

 

 

http://www.sandnes.kommune.no/
mailto:postmottak@sandnes.kommune.no

