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Tilbakemelding på forespørsel om felling av asketrær kommunens eiendom gnr 568 bnr
115 på Tingnes
Ringsaker kommune viser til din henvendelse på vegne av din klient Odd R. Hjørungdal i
Tingnesveien 773 på Nes H, hvor det anmodes om felling/ dialog med kommunen om 3
spesifikke asketrær på kommunens eiendom gnr 568 bnr 115 på Tingnes.
Slik kommuneadvokatkontoret har forstått saken, står disse asketrærne på et areal som i
reguleringsplan er regulert til friareal med «Hensynsone H730 – Båndlegging etter
friluftsloven» og i nærheten eller innenfor areal «Hensynsone H560 – Bevaring Naturmiljø».
Det opplyses at tre nr. 1 gir mye nedfall av grener, skygger for solen fra sør og at frukt og
bærbusker på sørsiden av Hjørungdals eiendom blir syke pga skygge og nedfall. Det opplyses
at treet står ca. 15 meter fra Hjørungdals eiendom. Det ønskes dialog med kommunen om
felling/ evt. skjøtsel av dette treet, evt. at kommunen foretar en vurdering av treets tilstand.
Tre nr. 2 ble iflg. Hjørungdal målt å være 34,5 meter høyt i 2012, og har iflg. Hjørungdal vokst
siden den gang. Det opplyses at treets står 8,5 meter fra hagen til Hjørungdal, og at grenene
mot øst krysser eiendomsgrensen. Det opplyses at grener faller av og lander i Hjørungdals
hage. I tillegg oppleves omfattende nedfall av et svart, limaktig stoff som setter seg på
møbler, terrasse, uteplasser, utvendig bekledning, frukt- og bærplanter i vestre del av hagen.
Det opplyses at treet stenger for solen fra tidlig ettermiddag og en god stund utover. Treet
hindrer utsikten fra stue og hage. Hjørungdal krever at treet fjernes, jf. naboloven § 2 og § 3.
Tre nr. 3 er lavere enn tre nr. 2, og står lengre unna Hjørungdals hage. Det bemerkes at treet
er lite pent og dårlig pleiet. Treet hindrer utsikten for Hjørungdal og øvrige naboer.
Hjørungdal ønsker dialog og tiltak fra kommunen for å minimere disse ulempene.
Vurdering
Kommuneadvokatkontoret mener henvendelsen først og fremst må vurderes i forhold til
naboloven § 2 og § 3. Etter nevnte bestemmelser skal man bl.a. vektlegge hensyn til
naturmangfoldet på stedet.
Kommuneadvokatkontoret har innhentet uttalelse fra kommunens planavdeling, som har
bemerket at de tidligere har mottatt tilsvarende henvendelse om asketrærne på Tingnes.
Planavdelingen anbefaler at asketrærne på kommunens friområde på Tingnes bevares. Det
vises til at asketrærne er en truet art og at trærnes har estetisk verdi for området.
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Planavdelingen anser hensynet til naturmangfoldet på stedet som tungtveiende grunner
som taler mot å felle trærne. Det uttales at trærne bør bevares for å ivareta
naturmangfoldet, landskapets verdi og sikre en bærekraftig forvaltning av kommunens
friområde på Tingnes.
Kommunen er ellers kjent med at asketrær en robust og hardfør tresort som kan bli fra 200250 år gamle. Treet som står nærmest Hjørungdals eiendom kan være opp mot 100 år
gammelt. I forhold til naboloven, må det da kunne legges til grunn at ulempene Hjørungdal
påpeker måtte anses å være kjente og ventelige for han da han kjøpte eiendommen.
Kommunen er i utgangspunktet derfor ikke innstilt på å felle noen av trærne. Ringsaker
kommune stiller seg imidlertid positiv til å delta på en felles befaring for å vurdere om
skjøtsel av trærne kan minimere Hjørungdals ulemper.
Kommunen finner det mest hensiktsmessig at slik befaring foretas når løvverket er på plass
igjen til sommeren. Asketrær har relativt sentkommende løvverk, så befaringen foreslås lagt
til tidligst juni 2020.
Det bes om tilbakemelding på forslaget om å foreta en felles befaring i juni 2020. Nærmere
tidspunkt kan en komme tilbake til. Kommunen vil kunne stille med personell med relevant
kompetanse under befaringen.
Tilbakemelding bes gitt kommuneadvokatkontoret v/ Øyvind Risbakken, tlf 940 10 502 eller
e-post: oyvind.risbakken@ringsaker.kommune.no. Ved henvendelser i saken, vennligst merk
saken med vår ref. 11/7612.
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