RUTINER FOR HOGST AV TRÆR I HORTEN KOMMUNE
MÅLSETTING
Horten kommune har som målsetting å sikre kommunens grønne arealer for økt trivsel og helse. Videre er
det et mål å sikre det biologiske mangfoldet. Trær er viktige elementer i denne sammenheng. Særlig
viktige er store trær, for eksempel gamle eiker. Trær bør skjøttes, og hogst bør bare tillates dersom det er
særlige grunner til dette.
Ved spørsmål om hogst av trær, skal følgende forhold avklares først:


-

Det er grunneiers ansvar og plikt å undersøke om det er verne-, frednings- eller
reguleringsbestemmelser knyttet til trær på egen eiendom. Dersom dette ikke er tilfelle, står
grunneier fritt til å vurdere om hogst skal foretas. Dersom det foreligger verne-, fredningseller reguleringsbestemmelser på eiendommen, må det ikke utføres hogst før det eventuelt
foreligger en dispensasjon/godkjenning fra rett instans. Rett instans er:
Områder/trær omfattet av områdevern etter naturmangfoldsloven – Fylkesmannens
miljøvernavdeling
Trær omfattet av forskrift til Naturmangfoldloven om hule eiker - Kommunen (Eik med
omkrets mer enn 200 cm eller synlig hule eiker med omkrets mer enn 95 cm)
Trær med misteltein – Fylkesmannens miljøvernavdeling
Områder/trær fredet etter Kulturminneloven – Fylkeskommunen
Områder/trær vernet etter kommunedelplan eller reguleringsplan – Kommunen (delegert
til administrasjonen ved Plan og utbyggingstjenester).



Dersom noen ønsker å felle trær på annen manns private grunn (og det ikke finnes fredningsverne- eller reguleringsbestemmelser for området), må dette tas opp med den aktuelle
grunneier. Det blir i så fall et privatrettslig forhold mellom partene. Dette er regulert ved
Nabolovens bestemmelser om trær.



Dersom noen ønsker å felle trær på kommunal grunn, vil også Naboloven være relevant. Da
må man ta saken opp med kommunen. Til dette er det utarbeidet et eget søknadsskjema.



Der trærne ikke omfattes av verne-, frednings-, eller reguleringsbestemmelser, vil søknader
om hogst på kommunal grunn bli vurdert ut ifra følgende kriterier:
- Ulemper, eks. avstand til trær/topografi/orientering/ høyde/tetthet/ lysforhold
- 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
- Øvrige planbestemmelser for området
Søknader om hogst av trær for å oppnå utsikt, vil normalt ikke bli imøtekommet. For øvrig
skal det også foreligge tungtveiende grunner for at trær som ellers er friske og uten skader skal
fjernes. Dette er likevel ikke til hinder for normal skjøtsel av åpne grøntområder, der felling av
småtrær og kratt kan være nødvendig.



Saker vedr. hogst av trær som er omfattet av vernebestemmelser etter reguleringsplan,
overordnet lovverk eller andre bestemmelser, skal følge følgende prosedyre:
- 1) Kommunalområde teknisk gjennomfører tilstandsanalyse av treet ut ifra et trefaglig og
sikkerhetsmessig perspektiv, og sender saken videre til
- 2) Kommunalområde kultur og samfunn – som gjennomfører en analyse av biologisk
mangfold, samt vurderer den konkrete saken opp mot lover og planverk.
- 3) Dersom analysen av biologisk mangfold og føringer fra lover og planverk tilsier at treet
ikke bør tas ned, sendes vurderinger/analyser og en redegjørelse for økonomiske
konsekvenser til
- 4) rådmannen (delegert til kommunalsjef teknisk og kommunalsjef kultur og samfunn),
som avgjør saken. Spesielt kompliserte saker, eller saker med store økonomiske
konsekvenser, kan fremmes for politisk behandling.



Horten kommune går til anmeldelse dersom naboer begår selvtekt på kommunale
eiendommer/friområder.



Nødvendige strakstiltak for å unngå skade på person eller eiendom tas uavhengig av denne
ordningen. Dette forutsetter at det ikke er frednings-, verne- eller reguleringsbestemmelser som
tilsier noe annet.

SØKNAD
OM
HOGST AV TRÆR PÅ KOMMUNALE EIENDOMMER
NAVN PÅ OMRÅDET:
SØKERS NAVN:
ADRESSE:
POSTNR. / STED
TELEFON:
MAILADRESSE:
Jeg/vi søker om å få hugget eller ryddet på eiendommen/friområdet i vinterhalvåret:
TRÆR
antall:
(sett kryss på kartet )
KRATT
sett ring på kartet:
Begrunnelse for søknaden:

For å unngå konflikter er det ønskelig å ha underskrift fra berørte naboer eller velforening
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 fåes ved henvendelse på Rådhustorget, eller internett: www.horten.kommune.no

SØKNADSFRIST: 15. september
Senere innkomne søknader kan risikere å ikke bli behandlet før neste år.
Søknaden sendes:
Horten kommune
Park og idrett
Postboks 10
3191 Horten

ORIENTERING OM SAKSGANG OG VURDERINGSGRUNNLAG
SAKSGANG
Søknader som er innlevert til 15.september, vurderes og svar blir gitt innen 1. desember. Aktuelle
tiltak settes i verk i løpet av høsten/vinteren. Felling-/beskjæringssesongen avsluttes innen 1.april.

Dersom søkeren ønsker å stå for felling og opprydding:

kryss av



Ja, vi kan være behjelpelige med å felle selv etter anvisning og merking;
Kontaktpers.; ……………………..…telefonr: ……………mailadr.:…………………………
Velforening ; ……………………………………………………………………………………
Trær som kan felles blir merket av park og idrett, dersom privatperson eller velforening skal stå
for fellingen.
Søkeren kan merke aktuelle trær tydelig med bånd eller tape. Det er forbudt å blinke eller male
trærne.

