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De første skrittene

1997 utgaven:  § 3.1 
«…Inngrep på tomten skal 
konsentreres slik at mest mulig 
av grøntstrukturen blir 
bevart.»

Småhusplanen 2006 § 6, 
5.ledd: «Ny bebyggelse skal 
plasseres slik at større trær 
kan beholdes»
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Det vi ville oppnå med den nye småhusplanen

➢Bevare større trær som bidrar til identitet i småhusområdene 
(grøntstruktur)

➢Stanse snauhogst av eiendommer som lå til rette for utvikling

➢Sikre biologisk mangfold

➢Håndtering av overvann
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Småhusplanen (2013 utgaven) § 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.»
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Uenighet om bestemmelsene

➢Endringene ble påklaget og brakt inn til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) for klagebehandling

➢KMD stadfestet kommunens planvedtak 4. februar 2016

➢Fylkesmannen stilte spørsmål om rekkevidden. 

➢Innebærer småhusplanen at felling av større trær alltid krever særskilt dispensasjonssøknad, 
også der kommunen har godkjent plassering og gitt tillatelse til et tiltak som forutsetter 
inngrep i terreng og vegetasjon?

➢KMD svarer: 

➢Ordlyden taler for at forbudet gjelder all trefelling, men hensikten har vært å gi unntak i 
forbindelse med godkjenning av tiltakets plassering

➢Kommunen har fast praksis for å gi unntak ved godkjenning av plassering, og KMD fant det 
vanskelig å tolke bestemmelsen restriktivt i strid med kommunens oppfatning

➢Under noe tvil – felling av større trær krever ikke alltid dispensasjon
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Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og 
bygningsloven (§ 19-2, 1.-3.ledd)

➢Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

➢Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 
fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

➢Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.
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Plan- og bygningsetatens praktisering av 
trevernsbestemmelsen

Hovedregel: § 6.7 gir et generelt vern mot felling av større trær

Unntak: det kan tillates felling av trær etter en konkret vurdering i 
forbindelse med godkjenning av tiltakets plassering

Dispensasjon: 

1) når man ønsker å felle trær utenom byggesak 

2) Når man ønsker å felle trær som ikke kommer i konflikt med 
byggetiltaket. 

3) Når kommunen ikke ønsker å gi tillatelse etter unntaksbestemmelsen 
fordi tiltaket enkelt kan plasseres et annet sted på tomten
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Dispensasjonsvurderingen
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Relevante momenter i 
dispensasjonsvurderingen:
➢ Treets tilstand

➢ sykdom, dødt
➢ vekstmuligheter

➢ Treets risiko for skade på bygg og anlegg

Det som ikke blir vektlagt:
➢ Manglende utsikt
➢ Dårlige solforhold
➢ Personlige forhold (allergi)
➢ Naboloven
➢ Blader og barnåler
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Risbekkveien 6
(sak 201807850)

➢Etaten vurderte at hensynet bak 
bestemmelsen ikke ble vesentlig 
tilsidesatt fordi treet var dødt, og dermed 
uansett ville miste sin betydning for 
landskap, vegetasjon m.m.

➢Fordel å fjerne et tre som er dødt. Ingen 
reelle ulemper i dette tilfellet. 

➢Det forelå uttalelse fra trepleier.
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Rugdestien 7
(sak 201808474)

➢Nabo i nr 9 leier inn trefellere til å ta ned et 
furutre med 150cm omkrets i 
eiendomsgrensen.

➢Eier får stoppet fellingen

➢Nabo søker om felling

➢PBE avslår

➢Mediainteresse: Hvem blir gjenstand for 
kommunens pågang?
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Henrik Backers vei 3 A
(sak 201807737)
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➢ Eier var dømt i Tingretten til å beskjære 
eller felle trærne.

➢ Arborist anbefalte at trærne fikk stå 
urørt.

➢ Bymiljøetaten frarådet felling.
➢ PBE avslo søknaden og tilla ikke vekt på 

dommen.
➢ Fylkesmannen opprettholdt avslaget.
➢ Borgarting lagmannsrett omgjør 

tingrettens dom og gir eier fullt medhold. 
LB-2018-68050
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Ulovlighetsoppfølging

Før kommunen retter pålegg om tilbakeføring/retting av ulovligheten gis det 
anledning til å søke om det utførte i ettertid.

Kommunen i behandlingen skal forholde seg til den lovlige situasjonen.

Avslag kan påklages, og går først til politisk behandling, og til slutt hos 
Fylkesmannen

Når et avslag er endelig avgjort kan kommunen rette pålegg om replanting. 
Det varsles da om tvangsmulkt.
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Ulovlighetsoppfølging

Etter at forhold er 
brakt i orden kan 
kommunen varsle, 
og gi 
overtredelsesgebyr. 
(SAK10, kapittel 16)



Oslo 2019

Marksikringsplan blir vanligere i byggesaker
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Hvordan kan arborister hjelpe til i arbeid med 
vern av trær?

➢Bidra med tydelige faglige vurderinger i saker som gjelder 
trefelling.

➢Bidra aktivt med innspill i plansaker som er sendt på høring.

➢Bidra til å lage gode planer for bevaring av trær, vegetasjon og 
terreng i byggesaker. Viktig å komme inn tidlig i prosjektet!
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Takk for meg!
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