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TØM SKJEMA

Kommuneutvikling/Bydrift
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SØKNAD OM TREFELLING/BESKJÆRING AV TRE I TØNSBERG KOMMUNE
Privatpersoner og næringsdrivende/bedrifter kan søke om tillatelse til å felle/beskjære trær som
står på kommunens eiendom eller på privat grunn der det er en gjeldende reguleringsplan.
Kommunen behandler søknader om trefelling i perioden 1. november til 1. april.
Man trenger ikke å søke om trefelling/hogst innenfor områder avsatt til Landbruks-,
natur- og friluftsområder (LNF).

Opplysninger om søker:
Navn
Adresse
Gårds/bruksnr.
Postnr. /sted
Tlf.
Jeg / vi søker om felling av trær

Jeg / vi søker om beskjæring av trær:

Antall:

Antall:

Stikkordsmessig begrunnelse: (skygge/lys/sol mv.)

Tiltakene kan gjennomføres på følgende måter:
Søker feller trær selv, får veden og rydder området, jf. avtale.
Kommunen feller (av sikkerhetsgrunner) trærne. Søker kapper, rydder og får ved, jf. Avtale.
Kommunen hogger og rydder.

MERK:
Kommunen vurderer i hvert tilfelle om kommunen eller andre aktører av allmenne
sikkerhetsgrunner må stå for selve trefellinga.
Når søker hogger selv, er han/hun ansvarlig for egen- og omgivelsenes
sikkerhet. (Krav om egenerklæring for vedhogger ved hogst på kommunal grunn, eget
skjema)
Søker får melding i svarbrev hvordan tiltaket kan / skal gjennomføres.

Nabovarsling.
For å unngå flest mulig konflikter mellom søkers og andres interesser i området, ønsker vi
underskrift fra naboer og gjenboere. Kommunen ønsker uttalelse fra velforening, dersom det
aktuelle området har stor betydning som fellesareal. Kommunen kan sende søknaden i retur,
dersom naturlige naboer/gjenboere ikke er forespurt i saken.
Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens Allè 1
postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

33 34 80 00
33 34 80 10
www.tonsberg.kommune.no

Bank:
Org.nr.

950 611 839

NAVN

ADRESSE

ENIG

UENIG

evt. flere navn på eget ark.

Søker må videre:
Legge ved kart, målestokk 1:500 eller 1:1000, med eiendomsgrenser og påtegna hvor
trærne er. Kartutsnitt fås på Kundemottaket på Byfogdløkken, Halfdan Wilhelmsens allè 1, 1.
etg. Tlf. 33348600.
Søker må merke aktuelle trær med bånd eller tape. NB: En må ikke blinke eller male på trær.

Evt. kostnader for søker:
Dersom det ikke ryddes som anvist, til avtalt tid, må søker dekke kommunens
merarbeid, med p.t. kr. 410.- pr. time (gjelder kommunal eiendom). Evt. annet arbeid ut over
selve fellinga – som ønskes utført, faktureres tilsvarende. Søknad på trær vernet gjennom
plan/regulert til bevaring faktureres p.t. kr. 2000.- pr. søknad (krever dispensasjon fra
reguleringsplan).

Informasjon om saksbehandling:
Kommunen behandler søknader om trefelling i vinterhalvåret.
Innkomne søknader pr. november, fordeles til våre forvaltere, oppsynsmenn og formenn.
Disse vurderer og saksbehandler trefellingssøknader fortløpende i vintersesongen.
Søker får skriftlig melding om søknaden er innvilget/delvis innvilget, eller avslått. Evt. klage
på avgjørelsen må etter forvaltningsloven rettes til kommunen innen 3 uker fra mottatt
melding.

Vurderingskriterier
Kommunen vurderer en rekke forhold i saker om trær, så som:
Estetiske vurderinger i området som helhet
Klimatiske forhold, spesielt evt. økt vindeksponering
Treart, -alder og kondisjon, og videre hensyn til biologisk mangfold på stedet
Vi gjør videre oppmerksom på at kommunen som rutine vil anmelde sjøltekt,
eksempelvis felling av trær uten tillatelse, eller flere trær enn tillatt.
______________________________________________________________
Jeg er kjent med, og aksepterer kommunens vilkår for hogst / rydding:

Tønsberg den ______________

________________________________________
Søkers underskrift
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