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Myndighet - rolle
For trær vi forvalter er vår etat er gitt avgjørende myndighet på
vegne av grunneier Oslo kommune. 

I nabosaker der vi gir avslag benytter Friluftsetaten en 
standardordlyd, som tilpasses etter behov i hvert enkelt tilfelle. 

De aller fleste respekterer våre avgjørelser. Nesten uten unntak 
skjer selvtekt på trær uten kontakt med oss på forhånd.
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Standardordlyd
Friluftsetaten forvalter trær i friområder og parker på
vegne av Oslo kommune, og mottar jevnlig henvendelser 
med ønske om felling av trær. Friluftsetaten har som 
oppgave å ivareta og bevare grøntområder og deres 
karakter. I henhold til Friluftsetatens retningslinje for 
behandling av søknader om beskjæring eller felling av 
trær i Friluftsetatens forvaltningsområder, fjerner 
Friluftsetaten trær bare dersom disse innebærer risiko 
eller med begrunnelse i Naboloven. Det skal være 
tungtveiende argumenter for at private blir gitt tillatelse til å
felle eller beskjære trær på Oslo kommunes områder, og 
det er store krav til likebehandling.
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Standardordlyd

I Deres henvendelse til Friluftsetaten er det anført at 
treet/trærne medfører en ulempe for Dem.

Grannelovens § 2

”Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg
eller uturvande er til skade eller ulempe på
granneeigedom. Inn under ulempe går òg at noko må
reknast for farleg. 

I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal 
det leggjast vekt på kva som er teknisk og økonomisk 
mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensa skaden eller 
ulempa. 
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I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast
vekt på om det er venteleg etter tilhøva på staden og om 
det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller 
driftsmåtar på slike stader. 

Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje 
stykket, kan det reknast som urimeleg så langt som det 
fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre
eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.”

Standardordlyd
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Ut ifra vår befaring kan vi ikke se at denne ulempen kan 
regnes som en urimelig ulempe etter granneloven. At trær 
vokser inntil de har nådd en høyde som er vanlig for arten 
må i følge loven regnes som påregnelig. De nevnte 
ulempene ansees heller ikke for å være større enn det 
som ellers er vanlig i området.

Standardordlyd
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De hevder at treet/trærne står nær nabogrensa og kreves derfor 
fjernet etter nabolovens regler. 

Grannelovens § 3

”Er det ikkje nemnande om å gjera for eigaren, må han ikkje ha tre 
som er til skade eller serleg ulempe for grannen, nærare hus, hage, 
tun eller dyrka jord på granneeigedomen enn tredjeparten av 
trehøgda.

Hekk som er lågare enn 2 meter, er ikkje ulovleg etter denne 
paragrafen. Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under 
denne lova. 

Føresegnene i denne paragrafen gjev ikkje rett til å ha ståande
tre som grannen har krav på å få bort etter § 10, jfr. § 2.”

Standardordlyd
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For trær som befinner seg nærmere nabogrense enn 
granneloven anviser, gjør Friluftetaten det gjeldende at det 
er ”nemnande om å gjera” å ha trærne stående, basert på
en konkret vurdering i forhold til vår forvaltningsprinsipper.

Konsekvensen av å si ja til Deres anmodning, vil medføre 
en praksis som kan få store konsekvenser for denne typen 
områder, fordi vi da må behandle andre søkere i liknende 
tilfeller på samme måte. En slik praksis vil være i strid med 
vår oppgave som forvalter av grønne områder på vegne 
av Oslo kommune.

Standardordlyd
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Eksempler på tresaker i retten
•Hva skjedde?

•Taksering og krav om erstatning

•Anmeldelse

•Politiets håndtering - bøtelegging og ev. erstatning
eller
•Dom i Oslo Tingrett
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Lysakerelva
• Hva skjedde?
Vinteren 2006/07 ble barken på 71 trær skavet vekk opp til 
to meters høyde og mer eller mindre rundt hele stammen. 
Vi mener siktemålet var å drepe trærne for å få sol og 
utsikt til boliger østenfor.

• Taksering og krav om erstatning
Et trepleiefirma takserte skaden  etter den ”danske 
modellen” kr 1 386 769 + 25 % merverdiavgift, til sammen 
kr 1 733 461. Alle trær ble kartfestet med GPS.
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Lysakerelva
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Lysakerelva



14

Lysakerelva
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Lysakerelva
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Lysakerelva
• Anmeldelse
Friluftsetaten begjærte straffeforfølgelse og krevde 
erstatning for lidt tap

• Politiets håndtering
Politiet henlegger saken i oktober 2007. 
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Lysakerelva
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Nordåssløyfa
• Hva skjedde?
Felling av fire ospetrær, ett furutre og diverse mindre seljer i 
friområdet

• Taksering og krav om erstatning
”Hageselskapsmetoden” – krav kr 70 290

• Anmeldelse
Ulovlig hogst

• Politiets håndtering
Saken ble henlagt
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Nordåssløyfa
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Saturnveien
• Hva skjedde?
Felling av 14 bjørk i varierende alder – til dels store trær i 
friområde/turvei

• Taksering og krav om erstatning
”Hageselskapsmetoden” – kr 150 087

• Anmeldelse
Ulovlig hogst 

• Politiets håndtering
Saken ble henlagt. Naboer kjente til saken, men var ikke villig til å
vitne. FRI mener det bør være innlysende hvilke hus som kan være 
aktuelle skadegjørere.
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Saturnveien
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Brannfjellveien/ Ekebergskråningen
• Hva skjedde?
Felling av 4 store trær og 40 mindre trær i friområde

• Taksering og krav om erstatning
”Hageselskapsmetoden” – kr 168 240

• Anmeldelse
Skadeverk

• Politiets håndtering
Kun to boliger synes aktuelle som skadegjørere. Saken ble henlagt. 
Politiet har ikke gjort rede for sin håndtering. 
Friluftsetaten har påklaget henleggelsen. Oslo Statsadvokatembeter 
fant ikke grunn til å pålegge politiet ny etterforskning. Politiet bes 
vurdere samarbeid med Friluftsetaten (2004). Dette har kommet i 
stand.
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Brannfjellveien/ Ekebergskråningen
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Hospitsveien 21
• Hva skjedde?
Felling av hovedsakelig løvtrær

• Taksering og krav om erstatning

• Anmeldelse
Anmeldt for skadeverk. Anmeldte ønsket at FRI skulle trekke saken. 
FRI avslo. 
FRI gikk inn på minnelig ordning om replanting.
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Holmenkollveien
• Hva skjedde?
Våren 2007 fikk vi melding om at en nabo til et friområdet hadde 
leid inn personell og fullstendig skadet fire lønnetrær og hogd sju 
mindre asketrær. 

• Taksering og krav om erstatning
Verdi av 4 stykk lønn beregnet med dansk modell: 
(kr 41.948 + 46.800 + 48.966 + 47.775 =) kr 185.489,- + mva 
Etableringskostnad for 7 mindre trær av ask: (kr 15.633 x 7) = kr 
109.431,- + mva.
Sum: kr 294.920,- + mva = kr 368.650,-
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Holmenkollveien
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Holmenkollveien
• Anmeldelse
Oslo kommune ved Friluftsetaten ønsker at gjerningspersonen 
blir tiltalt og straffet for forholdet. Vi ønsker også at vårt 
erstatningskrav blir tatt med i straffesaken. Navngitte vitner 
oppgis.

• Politiets håndtering
I oktober henlegger politiet saken grunnet manglende kapasitet. 
Friluftsetaten påklager avgjørelsen til Oslo Statsadvokatembeter. 
Politiet gjenopptar saken.
Vedkommende ilegges bot kr 30 000/20 dager fengsel. Boten 
vedtas. Politiet tar ikke med erstatningskravet.
Saken er ikke avsluttet.
Kommuneadvokaten tar februar 2009 ut forliksklage, fordi 
vedkommende ikke har advokat. Erstatningskravet opprettholdes.
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Melkeveien
• Hva skjedde?
Felling av furutrær med mer i friområde/turvei

• Taksering og krav om erstatning

• Anmeldelse

• Politiets håndtering
Siktede har vedtatt forelegg på bot kr 100 000 
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Melkeveien
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Åmotveien
• Hva skjedde?
Friluftsetaten konstaterte at det ble foretatt uthogging av min. 25 
løvtrær med diameter 20-45 cm, hovedsakelig ask (Fraxinus 
excelsior) og gråor (Alnus incana). I tillegg kommer noe lavere 
brynvegetasjon.

Trevegetasjonen dannet en naturlig og sterkt ønsket avskjerming 
mellom friområdet/turveien og tilliggende boliger. Uthoggingen har 
skapt et sår i landskapet, som reduserer opplevelsen for brukerne av 
friområdet.
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Åmotveien
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Åmotveien
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Åmotveien
• Taksering og krav om erstatning
Kravet ble ikke sendt inn i tide

• Anmeldelse
Ulovlig hogging – anmeldelse for skadeverk

• Politiets håndtering
Vedkommende har vedtatt forelegg på bot.



34

Kallandveien
• Hva skjedde?
Felling av trær ved bolig inntil marka.

• Anmeldelse, med taksering og krav om erstatning
Befaringer, saksbehandling med mer - 10 000,-
Tømmerverdi - 4 000,-
Framtidige verditap tømmer - 1 500,-
Forringelse av områdets estetiske, biologiske og 
rekreasjonsmessige verdi     - 10 000,-
Sum - kr.  25 500,-

• Politiets håndtering
Siktede har vedtatt forelegg på bot kr 10 000 (?) og 
erstatningsbeløp kr 25 500.
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Rosenkrantz gate
• Hva skjedde?  
En julidag 2004 fikk vi fra en forbipasserende melding om 
beskjæring ved en pub. Vi rykket ut umiddelbart. 
Pubdrivereren erkjente forholdene. Siktemålene var å
skjære gatelindetrær for mer sol på uteservering.

• Taksering og krav om erstatning
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Rosenkrantz gate
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Rosenkrantz gate
• Anmeldelse: 
Grov miljøkriminalitet, skadeverk, selvtekt på annens 
eiendom, krav om erstatning.  

• Politiets håndtering:
Siktede ble ilagt en bot kr 10 000/20 dagers fengsel og kr 
15 000 erstatning til treeier.

• Dom i Oslo Tingrett:
Siktede vedtok ikke ilegget. Tingretten dømte han til bot kr 
12 000 og erstatning kr 35 000.
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Nils Collett Vogts vei
• Hva skjedde?
To naboer aksepterte ikke vårt nei til å felle trær i 
friområdet. De stevnet Oslo kommune for retten. 

• Forlik
Friluftsetaten ønsket ikke å inngå forlik. Vi mente å ha en 
god sak. En hadde mange store trær inne på egen tomt, 
den andre ei stor bjørk.
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Nils Collett Vogts vei
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Nils Collett Vogts vei
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Nils Collett Vogts vei
• Dom i Oslo Tingrett
I Oslo Tingrett ble Friluftsetaten dømt til å felle et 30-tall 
trær. Vi ble idømt saksomkostninger 67 000.
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Nils Collett Vogts vei
• Dom i Borgarting Lagmannsrett
Friluftsetaten ble dømt til å felle ca 25 trær. Den ene 
eieren fikk ikke medhold, den andre ikke. 
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Nils Collett Vogts vei
• Høyesteretts kjæremålsutvalg
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Nils Collett Vogts vei
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Nils Collett Vogts vei
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Nils Collett Vogts vei
• Lagmannsrettens håndtering av saksomkostningene
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Holmenkollveien 78 G
• Hva skjedde? 
Ulovlig hogst av 3 grantrær på regulert friområde utenfor 
Holmenkollveien 78 G. 

• Taksering og krav om erstatning
”Hageselskapsmetoden” – kr 41565
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Holmenkollveien 78 G
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Holmenkollveien 78 G
• Anmeldelse
Ulovlig hogst 

• Politiets håndtering
Hun godtok ilagt bot 20 000 (?)
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Solemskogen
• Hva skjedde?
Trær ble felt ved bolig i marka. Vedkommende erkjente på
stedet. Kjente ikke til eiendomsgrensene.

• Taksering og krav om erstatning
7 stk grantrær over 20m høye.
4 stk gran/furu mellom 10m og 20 m høyde.
2 stk bjørker mellom 10m og 20m høyde.
2 stk større rognetrær.
4 grupper delvis storvokst selje.
I alt 15 trær og 4 grupper.
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Solemskogen
Friluftsetaten vurderer erstatningskravet slik:

Befaringer, saksbehandling med mer - 10 000,-
Tømmerverdi - 4 000,-
Framtidige verditap tømmer - 1 500,-
Forringelse av områdets estetiske, biologiske og 
rekreasjonsmessige verdi     - 30 000,-
Sum kr.  45 500,-
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Solemskogen
• Anmeldelse

• Politiets håndtering
Siktede ble dømt til bot og til å betale erstatning

• Dom i Oslo Tingrett
Bot kr 15 000
Erstatning til Oslo kommune kr 10 000
Ikke idømt saksomkostninger
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Furutre i Skøyenparken
• Hva skjedde?
Noen hadde saget inn i ei stor furu fra to sider. Furua veltet.

• Likelydende brev til naboer:
”Friluftsetaten og parkkomiteen ved Nordre Skøyen Hovedgård har 
vært på befaring den 05.06 2008 ved Nordre Skøyen Hovedgård og 
ble vist en furu som var saget inn i fra to sider ved bakkenivå. Når 
Friluftsetaten oppdager mulig skadeverk i friområder vurderer vi alltid 
å anmelde forholdet.

Nylig er vi blitt gjort oppmerksom på at furuen har blåst over ende. En 
slik trebrekkasje kan få dramatiske konsekvenser dersom materiale 
eller personer blir skadet. I dette tilfellet understreker vi også at det 
var et flott og et viktig tre som ble felt. Bystyret vedtok i 1993 at 
det skal plantes minst et nytt tre for hvert som blir felt på kommunal 
grunn. 
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Furutre i Skøyenparken
Vi henvender oss i denne omgang til boligene i området hvor vi tror 
noen kan vite noe om hva som har hendt. Det er sendt et likelydende 
brev til flere boliger i Deres område.

Vi ber om bistand fra den/de som måtte vite noe eller sitte med 
opplysninger om saken slik at Friluftsetaten kan komme i kontakt med 
rette vedkommende, da vi ønsker få en forklaring. 
Vi ber om svar per brev eller e-post innen 3 uker. Det er anledning til 
å være anonym.”

En mann vedsto seg å ha saget. Han hevdet å være ny boligeier og 
kjente ikke ”reglene” for området.
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Furutre i Skøyenparken
• Taksering og krav om erstatning
Treets verdi er beregnet til kr 47.810 etter ”dansk metode”. I tillegg 
kommer takseringsarbeidet pålydende kr 2500 inkl mva. Til sammen 
utgjør dette et erstatningskrav på kr 50.310

• Anmeldelse
Friluftsetaten anmelder for skadeverk på et furutre i Skøyenparken. 
Arealet er regulert til friområde og eies av Oslo kommune. 

• Politiets håndtering
Saken er ikke avsluttet.
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Erfaringer

•Håndtering ihh til nabolovens §§ og trærnes betydning for eier

• Minnelige løsninger for trær ved nabogrensa

•Forståelse for trær generelt og for faginstansens arbeid for miljøet

•Nøyaktig dokumentasjon av skadeverket

•Taksering av skadeomfang med krav om erstatning etter fast modell 

•Vitner – tilståelser avgjørende for politiets oppfølging

•Medieoppslag kan ødelegge for politiets undersøkelser
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