
 

Trefelling på kommunal eiendom 

Ønsker du hogst/rydding av skog på kommunal eiendom? Felling av trær på 
kommunal grunn er søknadspliktig. Søk ved å fylle ut søknadsskjema 
«Hogst/rydding av skog på kommunal eiendom». Du må, for å unngå konflikt 
mellom deg som søker og andre berørte, innhente uttalelser fra naboer og 
andre som blir berørt av hogsten. Er søknaden mangelfullt utfylt på dette 
punktet kan kommunen sende søknaden i retur til søker. 

 
Narvik kommunes retningslinjer ved forespørsel fra private om trefelling/rydding: 

• Trefelling, tynning eller beskjæring av trær og busker på kommunalt areal er 
søknadspliktig og behovet skal begrunnes. 

• Kratt/små trær opp til 10 cm i diameter og inntil 5 m fra nabogrense kan ryddes uten 
søknad. Det forutsettes at tiltak skal meldes til kommunen og at nærmeste naboer er 
enige. Området skal ryddes pent etterpå. 

• Det gis normalt ikke tillatelse til å felle trær i perioden 1. mai til 1. august av hensyn 
til hekke- og yngletid for dyr og fugler. 

• Topping av trær er ikke tillatt. 
• Felling av trær som skygger for sol eller utsikt er normalt ikke prioritert. 
• Før felling igangsettes må det tas kontakt med parkavdelingen for befaring. 
• Den som ønsker trærne fjernet og får tillatelse til dette fra kommunen, utfører 

arbeidet for egen regning og risiko. 
• Initiativtaker er ansvarlig for å ta hånd om alt trevirke og rydde området for kvist og 

rester etter felling/rydding. 

 
Alle søknader vurderes jf. naboloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven, og 
ut fra en samlet vurdering etter følgende kriterier: 

• Treets art, alder og kondisjon. 
• Estetisk vurdering. 
• Hensyn til biologisk mangfold. 
• Klimatiske forhold, for eksempel vindeksponering. 
• Dårlig solforhold og manglende utsikt er ikke grunn nok for felling av trær. 
• Planbestemmelser for området. 

 

Ulovlig hogst 
Den som feller eller beskjærer trær på kommunens arealer uten skriftlig godkjennelse fra 
kommunen vil bli anmeldt til politiet. 
 

 


