EIGERSUND KOMMUNE
MILJØAVDELINGEN
SØKNADSFRIST: 1. OKTOBER

SØKNAD OM FELLING AV TRÆR/RYDDING AV KRATT PÅ KOMMUNAL EIENDOM
Søkers navn:
Adresse:
Telefon:
E‐post:

Navn på
området:
Trær (ant/type):
Kratt / buskas:
KORT BEGRUNNELSE FOR SØKNADEN:

FOR Å UNNGÅ POTENSIELLE KONFLIKTER BER VI OM UNDERSKRIFTER FRA NABOER OG GJENBOERE:
Navn/signatur
Adresse
Enig
Uenig
1
2
3
4
5
Evt. flere navn skrives på baksiden eller eget ark!

FELLING/OPPRYDDING VED INNVILGET SØKNAD
 Søker vil selv stå for felling og opprydding i tråd med egen ansvarsavtale og innen avtalt frist
 Søker ønsker at kommunen skal ta seg av felling og opprydding (jf. orientering)
Sted/dato:__________________, Sign. søker:________________________________________________
NØDVENDIG VEDLEGG
1. Kart som viser eiendomsgrenser og omtrentlig plassering av trær/kratt
Kart finner en på kommunens hjemmeside: www.eigersund.kommune.no , eller de kan fås ved henvendelse til miljøavdelingen.

EIGERSUND KOMMUNE
MILJØAVDELINGEN

TREFELLING PÅ KOMMUNALE EIENDOMMER
ORIENTERING OM SAKSGANG OG VURDERINGSGRUNNLAG
SØKNADSFRIST:
FERDIGBEHANDLET:
GJENNOMFØRINGSFRIST:

1. OKTOBER HVERT ÅR
15. NOVEMBER
1. APRIL

1. HVORDAN SØKE
a)

Benytt eget søknadsskjema. NB! Husk signatur fra berørte naboer.

b) Tegn inn aktuelt område på kart. Kart kan enten skrives ut på kommunens hjemmeside eller fås tilsendt.
c)

Illustrer gjerne med foto.

Søknaden kan enten:
•

sendes som e‐post: post@eigersund.kommune.no,

•

som vanlig post: Eigersund kommune, miljøavdelingen, pb. 580, 4379 Egersund,

•

eller leveres direkte i miljøavdelingens ekspedisjon.

2. BEHANDLING AV SØKNADEN
a)

Søknaden vil bli behandlet i perioden 1.10‐15.11. Før behandling vil søker bli kontaktet og det blir avtalt en
befaring.

b) Søknaden blir først og fremst vurdert i forhold til naboloven og gjeldene reguleringsplan/kommuneplan.
Videre vil følgende forhold bli vurdert ved avgjørelse av søknaden:
- ulemper, for eksempel sol/skygge/utsikt i forhold til trærnes plassering/høyde/tetthet,
- vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området,
- estetiske vurderinger og treets/trærnes betydning i området,
- treets alder, art, tilstand, livsløp,
- betydning i forhold til barns lek etc.,
- klimatiske vurderinger, for eksempel økt vindeksponering v/fjerning av vegetasjon,
- hensynet til biologisk mangfold.
c)

Når søknaden er behandlet vil søker få en skriftlig tilbakemelding om utfallet. Evt. klage på avgjørelsen må
etter forvaltningsloven rettes til miljøavdelingen innen 3 uker etter at meldingen er mottatt. Dersom
administrasjonen opprettholder klagen vil saken bli endelig avgjort ved politisk behandling i miljøutvalget.

3. UTFØRELSE AV DET PRAKTISKE ARBEIDET VED INNVILGET SØKNAD
Dersom søker selv står ansvarlig for å felle trærne må det inngås en ansvarsavtale mellom søker og kommunen.
Gjennom avtalen påtar søker seg ansvaret for at arbeidet blir utført på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
Søkeren er ansvarlig for eventuelle skader som måtte bli påført tredjemann og tredjemanns eiendom. Han får
beholde veden, men forplikter seg til å rydde området for kvist og lignende innen en avtalt frist og uten
omkostninger for Eigersund kommune.
Dersom kommunen påtar seg å felle trærne vil dette fremkomme av vedtaket. Da tilfaller veden miljøavdelingen.
Verdifulle busker og trær skal alltid beskjæres av fagfolk fra kommunen.
***

