
SØKNAD OM FELLING/BESKJÆRING AV TRÆR ELLER RYDDING AV KRATT PÅ 

KOMMUNAL GRUNN 

  

  

Opplysninger om søker:  

Navn:    

Adresse:    

Telefonnr:    E-post:    

Gårds og bruksnummer på kommunens eiendom:  

G.nr./b.nr.:   Adresse:    

Informasjon (fyll ut eller kryss av):  

Søknaden gjelder: 

☐  RYDDING AV KRATT 

☐  BESKJÆRING AV TRE/TRÆR 

☐  FELLING AV TRE/TRÆR - ANTALL: _______ 

Søker ønsker å utføre rydding/beskjæring/felling selv?   

☐  JA, skal utføre rydding/beskjæring/felling selv 

☐  JA, profesjonelle skal utføre rydding/beskjæring/felling 

☐  NEI, ønsker at kommunen skal utføre rydding/beskjæring/felling 

Kommunen fjerner som regel selv trær kun dersom det 
er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller 
mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller 
utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller oppgave, 
men kommunen vurderer om det skal gis tillatelse til 
fjerning av trær. 

Beskrivelse/begrunnelse: 

  
 
 
 
 
 

 

Vennligst beskriv tydelig hva som er grunnen til din 
søknad om rydding/beskjæring/felling. 
Saksbehandlingen går raskere når informasjonen er så 
nøyaktig som mulig. Legg ved kart og ev. bilder. 

Er det naboer som blir berørt av trefellingen? ☐   JA   ☐  NEI   

Naboer som er informert om søknaden: 

Navn Adresse         Naboen er: 

        ENIG ☐        UENIG ☐ 

        ENIG ☐        UENIG ☐ 

        ENIG ☐        UENIG ☐ 

        ENIG ☐        UENIG ☐ 

        ENIG ☐        UENIG ☐ 

Erklæring 

 ☐    Jeg har varslet alle naboer som kan tenkes å bli berørt i 

forbindelse med min søknad om felling av trær/rydding av 
kratt på kommunal grunn, i alle fall de nærmeste naboene 
som grenser til samme område. Tabellen over viser hvilke 
naboer som er varslet. 

Før søknaden sendes inn må du varsle alle naboene til området 
søknaden gjelder. Vi ønsker at alle berørte naboer er enige før 
søknaden sendes inn for å unngå konflikter. Dersom trærne står på 
lekeplass eller annet typisk fellesareal, ønsker vi også uttalelse fra 
eventuell velforening. 

Erklæring – ansvar (fylles ut dersom du har krysset JA på «Ønsker å utføre rydding/beskjæring/felling selv») 
Undertegnede bekrefter med min underskrift at enhver felling av trær på Vestre Toten kommunes eiendom vil bli 
foretatt for min egen regning og risiko og med eget utstyr. Som trefeller er jeg innforstått med at felling av trær og 
bruk av motorkjedesag er farlig, og at det kreves opplæring og nødvendig verneutstyr for å utføre felling og eventuell 
hogst på en forsvarlig måte. 
 

Dato:__________________  Signatur:___________________________________________________________ 

Søknaden og kart med avmerking for treet/trærne søknaden gjelder for, sendes til:  

post@vestre-toten.kommune.no eller Vestre Toten kommune, postboks 84, 2831 Raufoss 



 

Informasjon om saksbehandling 

Hvis du er nabo til ett eller flere trær som står på kommunal grunn og som du synes er til skade eller 

ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne.  

 

Innkomne søknader om rydding/beskjæring/felling registreres og behandles fortløpende. Søker får skriftlig 

melding om utfallet av søknaden. Avgjørelsen er ikke et vedtak med klagerett. 

 

Kommunen fjerner som regel selv trær kun dersom det er umiddelbar risiko for skade på eiendom eller 

mennesker. Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke kommunens ansvar eller 

oppgave, men kommunen vurderer om det skal gis tillatelse til fjerning av trær. 
 

 

Felle eller beskjære trær på kommunal grunn  

Tillatelse til felling av trær i Vestre Toten kommune forutsetter at felling av trær gjennomføres av en 
person med nødvendig kompetanse og riktig utstyr for dette og skjer for vedkommendes egen regning 
og risiko. Vestre Toten kommune fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå i forbindelse med den 
aktuelle felling av trær, uavhengig av om skaden gjelder personer eller gjenstander og uavhengig av om 
skaden rammer vedkommende som skal felle trær selv eller andre.  
 
Det skal ryddes opp etter hogsten. Veden tilfaller søker. 
 

 

Nabovarsel 

Kommunen må vite om naboer er enige eller uenige. Dersom trærne står på lekeplass eller annet typisk 

fellesareal, ønsker vi også uttalelse fra eventuell velforening.  

 

 

Kart og bilder 

Et kart som viser tydelig hvilket tre/område søknaden gjelder for, og bilder som illustrere situasjonen godt, 

kan i noen tilfeller erstatte en befaring til stedet og saksbehandlingen går dermed raskere. 

 

Hvordan ta et kartutsnitt: (link til beskrivelse på kommunens hjemmeside) 

https://www.vestre-toten.kommune.no/teknisk-og-eiendom/byggesak/byggesak-skjemaer-og-

blanketter/hvordan-ta-et-kartutsnitt/ 
  

https://www.vestre-toten.kommune.no/teknisk-og-eiendom/byggesak/byggesak-skjemaer-og-blanketter/hvordan-ta-et-kartutsnitt/
https://www.vestre-toten.kommune.no/teknisk-og-eiendom/byggesak/byggesak-skjemaer-og-blanketter/hvordan-ta-et-kartutsnitt/

