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Trærnes rettsvern





Reguleringsplanen er det 
beste verktøyet for sikring 
av trær !
.



1962: Reguleringsplan, Holmenkollen
Ingen tomt må beplantes med trær som 
kan virke sjenerende for naboer

2004: Reguleringsplan, Sæter
Store trær skal i størst mulig grad bevares

2010: Reguleringsplan, Nordstrandskråningen 
Fjerning av trær med stammeomkrets over 90 cm 
tillates ikke (det må søkes om disp)







Kommuneplanens bestemmelser om trær
 § 7.6 - Ved regulering skal verdifull vegetasjon og trær sikres. 

 Retningslinjene til § 7.6 sier at: «Ved regulering skal verdifull vegetasjon og trær sikres». 

Videre står det bl.a. at: «I byggesonen skal større trær søkes bevart. Større trær defineres 

som trær med stammeomkrets over 100 centimeter, målt 1 meter over terreng.» og «Det 

bør ikke gjennomføres tiltak som skader større trærs røtter og krone eller reduserer 

trærnes vekstvilkår (foruten felling av døde eller dokumentert syke trær).»

 § 12.3 - Langs viktige kommunikasjonsårer angitt på temakartet, skal tiltak plasseres og 

utformes slik at eksisterende alleer, trerekker og store enkelttrær kan bevares. Langs 

strekninger hvor det i dag ikke er trær skal det ved større tiltak, så langt det er mulig, 

plantes trær i allé, trerekker, grupper eller enkeltvis.

Disse bestemmelsene og retningslinjene innebærer en klar politisk føring om at trevern skal søkes 

innarbeidet i fremtidige reguleringsplaner. Det er etatens vurdering at trevern som etableres gjennom 

klare, kvantifiserbare og juridisk bindende reguleringsbestemmelser er best egnet til å bevare trær.   



To planer gir et generelt forbud mot 

felling av større trær

 Nordstrandskråningsplanen

 småhusplanen

Andre planer bare «oppfordrer» til at «større trær skal søkes bevart» 

- denne typen formuleringer gir ikke ett faktisk og juridisk vern….



Nordstrandskråningen

 I § 3.2 står det: «Fjerning av større trær tillates ikke, dersom dette 

ikke inngår som del av godkjent søknad om tiltak. Dette gjelder ikke 

for fjerning av syke eller døde trær. Større trær er i denne 

sammenheng trær med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 m over 

terreng. Dersom et byggetiltak medfører at trær med 

stammeomkrets over 90 cm må fjernes, skal disse erstattes av 

tilsvarende antall stedegne trær. Det samme gjelder dersom trær 

fjernes fordi de er syke eller døde.»



småhusplanen

 § 6.7

Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær 

menes trær med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over 

terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i plan og dybde til 

utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største 

omkrets for treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne 

sonen tillates ikke.



Veileder til trebestemmelsen i 

småhusplanen – en leserveiledning

Gjennom bestemmelsene § 3, § 6.1, § 6.5 og § 6.7 er det etablert et generelt vern av større trær med 

stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Med andre ord:

 Trevernet innebærer at trær med stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng, kun kan 

felles etter tillatelse fra Plan- og bygningsetaten. (les: dette gjelder generelt)

 Tillatelse til felling av trær kan unntaksvis følge av en konkret avveining i forbindelse med søknad 

om tillatelse (les: konkret avveining i tillatelse) til byggetiltak.

 Hugging av større trær før, under eller etter oppføring av tiltak (les: felling av trær utenom 

byggesak, eller felling av trær som ikke egentlig berøres av tiltakene i byggesaken) forutsetter 

vedtak om dispensasjon fra planens forbud mot felling av større trær. 



Felling av trær i byggesak

 Veilederen sier: «Ved plassering av ny bebyggelse vil det kunne oppstå 

tilfeller der det ikke er hensiktsmessig å ta vare på alle store trær. 

Eksempelvis kan bevaring av trær medføre at plassering og utforming av 

bebyggelse gir store terrenginngrep eller blir uheldig dominerende i 

landskapet. I slike tilfeller må det vurderes om ett eller flere større trær kan 

felles.»

Dersom trær skal felles i forbindelse med byggesak - kan dette kun skje etter en 

konkret vurdering – denne vurderingen skal synliggjøres i tillatelsen og 

småhusplanens dokumentasjonskrav skal overholdes.



Dokumentasjonskrav

Småhusplanen § 20 - Dokumentasjon

b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal 

med vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles 

uteoppholdsareal og hvordan 60% vanngjennomtrengelige arealer sikres vises. Større, 

eksisterende trær med av plass til rotsone skal inntegnes.

j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i

Byggeperioden.

Veilederen spesifiseres dokumentasjonskravet slik:

Trær skal registreres på utomhusplanen, se figur 5.1 og 5.2. Alle store trær som beholdes 

eller søkes felt, skal angis med art/sort og størrelse (stammeomkrets). Marksikringsplan, 

som vist på figur 20.2, skal redegjøre for hvordan trær beskyttes i byggeperioden.



Kort sagt:

 Dokumentasjonen skal foreligge

 Dersom det tillates at trær felles skal det 

redegjøres for dette i vedtaket

 Dersom det er ønskelig å felle trær i tilfeller hvor 

trefellingen ikke har en «naturlig» sammenheng 

med det omsøkte tiltaket er dette 

dispensasjonspliktig



Dispensasjon utenom byggesak

Hugging av store trær uavhengig av byggetiltak krever søknad om dispensasjon fra planen. 

Ved vurdering av om dispensasjon skal gis vektlegges:

 Treets tilstand 

 Bokvalitet mht. lys og utsyn inn/ut fra boligen 

 Treets risiko for skade på bygg og anlegg 

Treets art/sort, størrelse og synlighet kan være av betydning for om det kan innvilges dispensasjon 

Det gis normalt ikke dispensasjon på grunn av manglende utsikt eller dårlige solforhold på deler av 

eiendommen.



Dokumentasjonskrav

 Ved søknad om dispensasjon skal det sendes inn fotodokumentasjon av 

treet som ønskes felt, med angivelse av art/sort, stammeomkrets og 

tilstand. 

 Treet skal også avmerkes på kart. 

 Der det søkes om dispensasjon med begrunnelse i treets tilstand eller risiko 

for skalde, er dokumentasjon fra sertifisert trepleier/arborist påkrevet. 

Det gjøres i tillegg oppmerksom på at det kan gis dispensasjon på vilkår, f.eks

at det plantes et nytt tre




