Retningslinjer for fældning og beskæring af træer på offentlige arealer
i Sønderborg Kommune.
Det er Sønderborg Kommunes ønske at sikre, at eksisterende grønne kiler i byområdet og andre bynære grønne områder bevares og forstærkes for at forbedre sammenhængen mellem
land og by og sikre naturværdier i bybilledet. Af og til opstår der imidlertid gener fra træer
eller beplantninger på kommunens arealer, som kan begrunde en fældning eller beskæring af
beplantningen.

Procedure ved borgerhenvendelser
For at sikre en ens procedure ved henvendelser fra borgere, der ønsker beskæring eller fældning af træer på kommunale arealer, skal følgende forhold danne grundlag for en afgørelse:
•
•
•
•

•

Der foretages altid en besigtigelse af træet/beplantningen, hvor der foregår en faglig
vurdering af træart, alder, sundhed, placering, æstetik og funktion.
Det vurderes om træet/beplantningen forårsager gener eller farer for den pågældende
grundejers ejendom og sikkerhed.
Det vurderes, om træet/beplantningen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko eller om
der er risiko for skader på anlæg, byggeri mv.
Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner
og byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Hegnsloven og Skovloven). Endvidere kan der være udarbejdet en områdeplan på lokaliteten, som beskriver
en given pleje på arealet eller beskriver, at træer og beplantning er bevaringsværdige.
Det vurderes om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den normale drift af området.

Parametre der indgår i vurderingen
På baggrund af ovenstående vurderingsparametre foretager forvaltningen i hver enkelt sag en
individuel helhedsvurdering, som resulterer i en tilbagemelding til borgeren om, hvorvidt ønsket om fældning eller beskæring kan imødekommes.
Anmodning om beskæring eller fældning imødekommes, hvis der er fare for mennesker eller
væsentlige materielle værdier, følgende parametre indgår i denne vurdering:
•
•
•
•
•
•
•

Trafiksikkerhed.
Risikotræer, der er medtaget af råd eller svamp og er til fare for at vælte.
Skader på murværk, der med tydelighed er forårsaget af træer.
Ødelagte belægninger forårsaget at rødder, der ikke kan oprettes og udbedres ved at
beskære rødderne eller omlægge belægningen.
Der er væsentlige skyggevirkninger der overstiger ”tålegrænsen”.
Det vurderes, at træet/beplantningen ikke har væsentlig offentlig interesse.
Ved genplantning vurderes det, om det er hensigtsmæssigt det pågældende sted.

Ønske om beskæring og fældning af træer imødekommes som hovedregel ikke, hvis årsagen alene er:
•
•
•
•
•

Manglende udsigt.
Skygge på grunden.
Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, i tagrender samt i haver.
Træers afsondring af harpiks og safter.
Antenne- og parabolforhold.

Dog vil der i hvert enkelt tilfælde skulle foretages en vurdering af en ”tålegrænse” for hver af
de ovenstående parametre forstået således, at den vurderede gene af f.eks. skyggevirkning
kan være så stor, at ønsket om fældning/beskæring alligevel imødekommes. I sager, hvor
fældning ikke kan imødekommes, vil forvaltningen altid søge at begrænse de oplevede gener
ved aftale om udtynding mv.
Hegnsloven foreskriver, at udhængende grene, der rager ind over en grundejers ejendom,
gerne må tilbageskæres til skellinje af grundejeren, så man uhindret kan færdes på sin matrikel.
I forbindelse med den løbende gennemgang og drift af kommunens grønne områder og vejarealer, vil kommunens træer og beplantningers tilstand løbende blive vurderet, så kritiske
forhold vedrørende træer imødegås. Fældning og beskæringsopgaver foretages hovedsagligt i
vinterperioden (november til april) efter en prioriteret plan. Kun i tilfælde med akut fare foretages disse opgaver i vækstsæsonen (april til november).

Hærværk og selvtægt
Sønderborg Kommune vil ikke acceptere hærværk og selvtægt på kommunens træer. I sådanne tilfælde vil det blive anmeldt til politiet som hærværk, og politiet vil blive bedt om at efterforske sagen.

Tilladelse til fældning og beskæring til private lodsejere
I visse tilfælde vil private lodsejere kunne få tilladelse til fældning og beskæring af træer og
beplantning.
Dette arbejde vil altid skulle ske på baggrund af en tilladelse fra Veje & Trafik, Grønt Team.
En sådan tilladelse vil altid omfatte en besigtigelse af lokaliteten, samt en præcis afmærkning
af den beplantning tilladelsen omfatter. Tilladelsen kan kun gives hvor et eller flere af følgende
punkter er i spil.
•
•
•
•
•
•

Trafiksikkerhed.
Risikotræer, der er medtaget af råd eller svamp og er til fare for at vælte.
Skader på murværk, der med tydelighed er forårsaget af træer.
Der er væsentlige skyggevirkninger der overstiger ”tålegrænsen”.
Det vurderes, at træet/beplantningen ikke har væsentlig offentlig interesse, herunder
om beplantningen er en del af en større sammenhængende bevoksning.
Beskæringen/fældningen er i harmoni med den pleje der fagligt er passende for beplantningen. Hvis der er en områdeplan på lokaliteten skal denne følges.

Tilladelse til private lodsejere gives kun i tilfælde hvor lodsejeren kan påvise at han har den
fornødne kompetence til at udføre arbejdet.
Der henvises i øvrigt til de betingelser, der er udarbejdet af Sønderborg Kommune for lodsejere, der har tilladelse til at fælde/beskære offentlig beplantning.
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