
Fjerne eller beskjære vegetasjon på kommunal grunn 
 
Hvis trær utgjør en umiddelbar fare for liv og helse, eller skade på eiendom, ta kontakt med: 
 
Trondheim bydrift sitt kundesenter, telefonnummer 72 54 63 50.  
Åpningstid: klokken 0800 -1500. 
 
Etter klokken 1500: 
Vegtrafikksentralen, Statens vegvesen, telefonnummer: 175  
Vann og avløp, telefonnummer: 72 54 64 49 
 
Alle andre henvendelser som gjelder fjerning eller beskjæring av vegetasjon, skal sendes inn 
her: 
 
https://trondheim.service-now.com/cp?id=sc_cat_item&sys_id=4d4342a0db918850d8a881c
c0b961912 
  
Det skal tungtveiende grunner til for å fjerne trær/vegetasjon på kommunal eiendom. 
Hensynet til allmennheten i våre grønne områder og naturmangfold er viktigere enn 
hensynet til enkeltpersoner. 
 
Henvendelser som er ufullstendige/mangelfulle vil ikke bli behandlet. Henvendelser må 
sendes inn skriftlig. Vi svarer ikke ut slike henvendelser per telefon/sms. 
 
Står treet på privat grunn, så reguleres dette av privatrettslige regler, hvor bl.a. naboloven 
kommer til anvendelse. Se: http://www.treetsvenner.no/2_Naboloven.html 
  
Selv om trærne står på privat grunn, kan det hende at det likevel må søkes til kommunen 
dersom trærne er regulert til bevaring gjennom bestemmelser i arealplaner. Det er 
byggesakskontoret som vurderer slike søknader. 
 

- Du må oppgi navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. 
 

- Skriv en begrunnelse for hvorfor du ønsker å få fjernet tre/trær/vegetasjon. 
  

- Skriv tydelig hvor mange trær/hvilken vegetasjon henvendelsen gjelder. 
 

- Oppgi om du er villig til å ta kostnaden selv, utføre arbeidet selv. 
 

- Kartmarker tre/trær/vegetasjon som du ønsker skal fjernes. Legg gjerne ved bilder 
som illustrerer situasjonen godt. 
 

- For borettslag og sameier skal henvendelsen komme via styret. 
 

- Finnes det en velforening der du bor ønsker vi at henvendelsen kommer via styret. 

https://trondheim.service-now.com/cp?id=sc_cat_item&sys_id=4d4342a0db918850d8a881cc0b961912
https://trondheim.service-now.com/cp?id=sc_cat_item&sys_id=4d4342a0db918850d8a881cc0b961912
http://www.treetsvenner.no/2_Naboloven.html


Henvendelser  som er ufullstendige/mangelfulle vil ikke bli behandlet. Henvendelser må 
sendes inn skriftlig. Vi svarer ikke ut slike henvendelser per telefon/sms. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Hvordan blir søknaden min om trefelling eller vegetasjonsrydding vurdert?  
 
Treets tilstand vurderes av fagkyndige med hensyn til risiko og skade det kan påføre 

personer og eiendom. Det kan for eksempel være treslag, alder/livsfase, allmenntilstand, 

stamme og hovedgreiner, rotsonen med mer.Vi vurderer treets/vegetasjonen estetiske 

betydning, treets landskapsverdi, treets viktighet som kulturbærer og identitetsskaper i det 

aktuelle området. Vi vurdere også hvordan fjerning av vegetasjonens påvirker klima (vind og 

skygge) og jorderosjon. 

Trær og annen vegetasjon er også en del av byens byens naturmiljø og biologisk mangfold.. 

Trærne er leveområder for dyr og insekter. Vi nyter godt av trærnes evne til å rense luft, 

skjerme mot støy og fordrøye regnvann. 

Vi vurderer derfor også treets/vegetasjonens  betydning for biologisk mangfold når vi 

vurderer søknaden din. 

Trær er spesielt viktig for det biologiske mangfoldet dersom: 

● Treet er en eik. Eiketrær har en spesiell posisjon i bevaring av det biologiske 

mangfoldet. I «forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven» er hule 

eiker definert som en utvalgt naturtype som skal ivaretas. 

● Trærne tilhører gruppen edelløvtrær (hassel, eik, lind, alm, ask, svartor, spisslønn og 

bøk). 

● Trærne utgjør rest av naturskog, for eksempel voksne furutrær i byggefelt. 

● Trærne utgjør et viktig leveområde eller er med på å skjerme/ivareta et viktig 

leveområde. Dette gjelder for eksempel ved vann hvor trær og busker lager en 

skjermende vegg mellom vannkanten og der folk ferdes. 

● Trær som er viktige for pollinerende insekter, for eksempel rogn og selje. 



 

 

Vi vurderer bestemmelser i vedtatte reguleringsplaner og andre relevante kommunale 

planer, og undersøker eventuelle fredningsbestemmelser. I enkelte tilfeller inneholder 

eiendomsskjøter bestemmelser som gjelder trær. 

Trefelling, beskjæring og vegetasjonsrydding er sesongarbeid som hovedsakelig utføres i 

vinterhalvåret (cirka oktober til april). Hogst av busker og trær kan forstyrre hekkende fugler 

og annet vilt, derfor utføres slikt arbeid utenfor hekketiden. 

 
Nyttige lenker: 

http://www.treetsvenner.no 

http://www.norsk-trepleieforum.org 
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http://www.norsk-trepleieforum.org/

