TEKNISK NORM DEL 3
RETNINGSLINJER FOR BEVARING,
FELLING OG ARBEID VED TRÆR

Formålet med retningslinjene er å verne verdifulle trær i by- og boligområder, og å
forhindre skade på trær under anleggsarbeider.

1.

FELLING - BEVARING

1.1.

Felling av trær på kommunalt areal i sentrum og i boligområder skal godkjennes av
Skien kommune, teknisk sektor. Tillatelse til felling av trær skal være skriftlig.

1.2.

Bevaringsverdige trær skal takseres av Skien kommune før arbeid i området kan
påbegynnes. Takst på trærne må forevises utbygger før anleggsstart. Oppstår det
uenighet om takst av treet, kan begge parter innhente kvalifisert konsulent for å bistå
med takseringen. Ønsker utbygger å benytte kvalifisert konsulent må kostnadene til
dette dekkes av utbygger.

1.3.

Ulovlig felling av verdifulle trær kan føre til erstatningsansvar. Uaktsomhet kan føre til
politianmeldelse.

2.

ARBEID I NÆRHETEN AV TRÆR

2.1.

Før anleggsarbeider starter må treet gjerdes inn i ytterkant av treets dryppsone
(trekronas ytre kant). Gjerdet skal være solid og settes opp før anleggsarbeidene
starter.

2.2.

Det må ikke kjøres innenfor inngjerdet område.

2.3.

Innenfor inngjerdet område skal det ikke lagres materialer, maskiner eller andre
gjenstander som kan skade treet. Hvis trær blir skadet i anleggsfasen skal Skien
kommune ved avdeling bydrift kontaktes så snart som mulig.

2.4.

Røtter som blir skadet (revet av) på grunn av gravearbeidene må renskjæres med kniv
eller sag. Dette må utføres for å få en raskere tilvekst og bedre rotutvikling.

2.5.

Greinbrekkasje eller skade på trestammen må reinskjæres med kniv for at treet lettere
skal lege sårskadene. Beskjæringsarbeider skal normalt utføres like etter at skaden har
skjedd. Beskjæring av blødere (f.eks. lønn, bjørk, kirsebær, plommer og moreller) må
skje på senhøsten i oktober - november måned.

2.6.

Trær som blir skadet på en slik måte at livspotensialet blir sterkt svekket (fjernes, dør
eller har omfattende skader) skal erstattes etter gjeldende takst.

2.7.

Trær som blir mindre skadet skal erstattes iht til verdiforringelsen. Hvis livspotensialet
til treet reduseres med f.eks. 20% er utbygger forpliktet til å erstatte treet med 20% av
gjeldende takst.
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