Søknad om felling/beskjæring av trær og/eller rydding av
kratt på kommunens eiendom
Du kan søke kommunen om å få felt/ryddet eller beskåret trær eller kratt på kommunal grunn
om du mener de kan utgjøre en fare, eller er til særlig ulempe. Søknader som gjelder
felling/rydding av trær eller kratt med stor verdi for det biologiske mangfoldet (slik som hule
eiker og rødlistede arter) vil normalt ikke godkjennes. Det samme gjelder søknader som
utelukkende gjelder estetiske hensyn eller for å skaffe bedre utsikt.
1. Opplysning om søker
Navn
Adresse (folkeregistrert)
Telefon
E-post

2. Informasjon om trærne/krattet og begrunnelse for søknaden
Antall trær som ønskes felt:
Antall trær som ønskes beskåret:
Antall m2 kratt som ønskes ryddet:

Begrunnelse:

3. Vedlegg
Til søknaden skal det legges ved:
•

Kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og trærnes/krattets plassering.

•

Bilder av trærne/krattet som ønskes felt, beskåret eller ryddet.

•

Naboliste med underskrifter. For å unngå konflikter mellom søkers og andres interesser i
området, må det legges ved en naboliste med underskrifter fra alle naboer som vil bli berørt
av tiltaket, j.fr Naboloven §6. Nabolisten skal inneholde navn, adresse, telefonnummer og
naboens mening om tiltaket.

Vurderingskriterier
Saksbehandler vil sammen med fagansvarlig vurdere følgende forhold i søknaden:
•

Er skade eller ulempe for søker større en verdien for det biologiske mangfoldet.

•

Klimatiske og hydrologiske forhold ved fjerning av trærne/krattet.

•

Trærnes/krattets alder og generelle tilstand.

•

Estetiske vurderinger for området som helhet.

•

Stor enighet eller uenighet vedrørende fellingen/nedkappingen hos naboene.

Tiltaket kan utføres på følgende måter:
•

Søker feller selv trærne/rydder krattet for egen regning, og beholder veden eller kjører vekk
avkappet.

•

Kommunen feller trærne/rydder krattet og tar selv utgiften.

Søknaden sendes som e-post til: post@nesodden.kommune.no. Eventuelt i posten til:
Nesodden kommune, Tangenten. Kongleveien 2, pb. 123. 1451 Nesoddtangen.

Ved innvilget søknad gjøres det oppmerksom på at arbeidet
utføres for egen regning og risiko om ikke annet er avtalt
skriftlig. Kommunen forventer at den/de som utfører arbeidet
benytter seg av korrekt verneutstyr og at det er tatt alle normale
forhåndsregler for å unngå skade.

