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SØKNAD OM HOGST/RYDDING PÅ KOMMUNALT FRIOMRÅDE  
 

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. 
 
Sandefjord kommune, kan ut over dette gi tillatelse til at det tynnes i vegetasjon 
og trebestander. Se kriterier vedlagt under. Det er ofte svært ulike syn på trær og 
buskers funksjon og verdi i et nabolag. Det kreves derfor en grundig vurdering av 
fagpersonell før eventuell tillatelse til felling og tynning kan gis. 
 
Opplysninger om søker: 

Navn 
 

Adresse 
 

Postnr. / 
sted 

 

Tlf/epost 
 

 
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: Kommunen, vurderer i hvert tilfelle om kommunen av allmenne 
sikkerhetsgrunner må stå for selve trefellinga, 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.
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Nabovarsling 

For å unngå eventuelle konflikter mellom søkers og andres interesser i området, 
må erklæring fra naboer og gjenboere innhentes. Dersom det aktuelle området 
har stor betydning som fellesareal må også eventuell velforening/nærmiljøutvalg 
høres. Søknaden kan sendes 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nærmiljøutvalg skal bekrefte at de er informert, samme for velforening forutsatt at dette finnes. 

 
 
Evt. kostnader for søker 
Dersom det ikke ryddes som avtalt og til avtalt tid, må søker dekke kommunens 
merarbeid med (i 2017) kr. 385,- + mva. pr. time. Evt. annet arbeid som ønskes 
utført ut over selve fellinga, faktureres tilsvarende. 
 
Kommunen dekker alle kostnader til trefelling dersom treet/trærne representerer 
en påviselig fare for nabo. Friske trær regnes ikke som et faremoment. Dersom 
kommunen 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 trefelling registreres fortløpende og behandles etter 1. 
oktober hvert år. Søker får skriftlig melding om utfallet av søknaden, og kan ikke 
utføre hogsten før skriftlig svar er mottatt. Eventuell klage på avgjørelsen må etter 
forvaltningsloven fremmes innen 3 uker fra mottatt melding. 
 
 
 
Jeg er kjent med, og aksepterer, kommunens vilkår for hogst/rydding, inkludert 
kommuneplanens retningslinjer. Jeg har lagt ved kart. 
 
………………………. …………………………………... 
Sted, dato Søkers underskrift 
 
 

Signatur Adresse ENIG UENIG 
(Evt. flere navn på eget ark)    

    

    

Nærmiljøutvalg v/leder:    

Velforening eller grendelag v/leder:    

http://www.sandefjord.kommune.no/park


 

 

Postadresse Besøksadresse Sentralbord Org.nr Hjemmeside 
Postboks 2025 Sandefjordsveien 3 33 41 60 00 916882807 www.sandefjord.kommune.no/park   
3202 Sandefjord   Kontonr. E-post 
   2480.13.34292 Postmottak@sandefjord.kommune.no 

 

 
 

Vedlegg til søknaden 
Kart må legges ved – målestokk 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegnet hvor 
trærne er. Digitale kart finnes via kommunens hjemmeside eller be om bistand til 
kartutsnitt. 
Søker må, hvis ikke annet er angitt, merke aktuelle trær med bånd eller tape. 
NB: En må ikke blinke eller male på trær. 
 
 
Kommuneplanen - føringer  
 
Kapittel 1.7.3 - Naturmangfold: 
Hensynet til naturmangfold vurderes i henhold til naturmangfoldloven §§ 7-12. 
Hule eiketrær slik de er definert i «Forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven», skal bevares. 
 
Retningslinjer: 
Store, enkeltstående varmekjære lauvtrær, eksempelvis eik, bøk, alm, ask, lind, 
lønn og svartor bør bevares. Store trær defineres som trær med stammeomkrets 
over 150 cm, målt 1,3 meter over terreng. Bevaring av trær innebærer at det 
avsettes tilstrekkelig plass på eiendommen på, over og i bakken til at treets 
rotsystem og krone kan utvikle seg fritt. Inngrep, bygge- og anleggsvirksomhet 
innenfor en omkrets som tilsvarer kronens største utstrekning bør ikke 
forekomme. 
 
Vurderingskriterier 
Det er mange forhold som vurderes: 
• 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 og betydning for landskapet/området som helhet 
• klimatiske forhold, spesielt med hensyn til økt vindeksponering 
 
Selvtekt 
Vi gjør videre oppmerksom på at Sandefjord kommune rutinemessig vurderer å 
anmelde selvtekt, eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn 
tillatt. 
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