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Rørås velforening 

Rørås velforening får jevnlige henvendelser fra beboere i Revetal III om felling av trær, busker og 

annen vegetasjon på friområdene.  Med disse retningslinjene ønsker styret å klargjøre hvilke 

prosedyrer som gjelder vedrørende forvaltning av vegetasjon, busker og trær på fellesområder. 

Styret gjør oppmerksom på at disse prosedyrene er utarbeidet i samarbeid med grunneier og er 

gjeldende frem til kommunen overtar forvaltningen av friområdene. Styret har som hensikt å 

videreføre disse prosedyrene i samarbeid med kommunen, og vil avklare med kommunen videre 

praksis når friområdene er kommunal eiendom. Endelig dato når dette er aktuelt vil styret 

informere nærmere om, men mest sannsynlig vil dette skje i løpet av årsskiftet 2011/12.   

 

Rydding av busker og vegetasjon  
Friområder vil fort bli ufremkommelig hvis kratt busker og annen vegetasjon stenger ferdsel på stier 

osv. Styret og grunneier er derfor positiv til at det ryddes, slik at man sikrer fremkommelighet. Slikt 

arbeid må foretas på dugnad, og en forutsetning for arbeidet er at alt avfall blir fjernet og ikke blir 

liggende igjen i friområdet. Hvis noen beboere ønsker å foreta rydding av busker og vegetasjon 

utenfor sin tomtegrense, skal styret og naboer til friområdet varsles om dette på forhånd. Alle 

henvendelser om dette skal skje skriftlig ved utfylling av vedlagte skjema. Ved behov vil styret i 

samråd med grunneier gå befaring i aktuelt område for å vurdere omfang av ryddingen.  

Felling av trær 
For å unngå eventuelle nabokonflikter i forbindelse med felling av trær, ønsker styret å sikre at alle 

berørte parter får kommet med sine innspill i forkant av trefellingen. Med berørte parter menes 

naboer som grenser til aktuelt friområde. Alle henvendelser om trefelling skal skje skriftlig ved 

utfylling av vedlagte skjema.  Ved eventuell uenighet, vil styret i samråd med grunneier foreta en 

vurdering om videre fremgangsmåte. Den som har tatt initiativet til trefellingen er ansvarlig for 

rydding av området i etterkant og for å sikre at trefellingen skjer på en forsvarlig måte. Se vedlagte 

skjema for nærmere prosedyre i forbindelse med felling av trær.  

 

 

Ved ønske om rydding av kratt (busker/vegetasjon) og/eller felling av trær må vedlagte 

skjema fylles ut. Søknaden er ikke innvilget før styret har gitt søker skriftlig beskjed om 

vedtaket.  

 

Søker er ansvarlig for at rydding/felling skjer forsvarlig og for fjerning av alt avfall i 

etterkant.  

 

Søker må ha underskrift fra naboer som grenser til aktuelt friområde hvor 

ryddingen/fellingen ønskes foretatt (se eget felt i vedlagte skjema).  

 

 



Rørås velforening 

SØKNAD OM FELLING AV TRÆR/ RYDDING AV KRATT I FRIOMRÅDE 
 

Søker må ha mottatt skriftlig beskjed fra styret før aktuell rydding/ trefelling kan igangsettes.  

Søker:  
Navn  

 

Adresse  
 

Telefonnummer  
 

Mailadresse  
 

 

Informasjon om ønsket felling/rydding: 
 Ca antall M2 Adresse 

Trær 
 

   

Kratt 
 

   

 

Kort begrunnelse for søknaden 

 

 

 

 

For å unngå mulige konflikter skal naturlige naboer være forespurt i saken. 

Hvis underskrifter mangler, vil søknaden ikke bli behandlet av styret.  
Signatur Gateadresse Enig Uenig 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



Rørås velforening 

Vedlegg til søknaden 

Legg gjerne ved bilder som illustrerer forespørselen.  

 

Underskrift 

Sted/ dato Søkers signatur 

 
 

 

 

Orientering om saksgang og vurderingskriterier 

a. Saksgang 
- Vanligvis skal det gjennomføres befaring av styret og grunneier før beslutning tas. Når forespørsel 

er behandlet av styret vil søker få skriftlig tilbakemelding på mail. Søknaden er ikke ferdigbehandlet 

før søker har mottatt denne tilbakemeldingen.  

b. Vurdering av søknadene 
- Styret ønsker å bidra til løsninger som ivaretar beboernes ønsker, samt allmenne hensyn. 

Vurderinger som gjøres i enkeltsaker er:   

- Vurdering av ulemper; sol, skygge, utsikt, høyde, tetthet, fremkommelighet.  

- Vurdering av mulige konflikter mellom naboer og brukere av området.  

- Estetiske vurderinger.  

- Art, alder, tilstand, livsløp.  

- Klimatiske vurderinger, som økt vindeksponering.  

- Hensyn til biologisk mangfold i området.  

- Annet.  

c. Gjennomføring  
- Normalt får søker alt ansvar for felling og rydding av området i etterkant.  

 

 

   

 

 

 


