
 

Søknad om felling av tre/trær pa  Neskollen Velforenings eiendom  

Betingelser: 

Søker(e) har gjort seg kjent med, og godtatt, betingelse for felling av tre / trær på Neskollen Velforening sin eiendom.
1 

Årsak / begrunnelse for søknad: 

 Fare for liv, helse eller eiendom         Annen årsak, begrunnelse, spesifiser i feltet nedenfor 

Årsak / begrunnelse for søknad om felling av ett eller flere trær: 
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 Se vedlegg B til dette skjemaet. 

Skjema for søknad om trefelling på Neskollen Velforenings eiendom - Side 1 av 2.

Erstatter: Word-dokument fra 2011. Gjelder fra: 16. mars 2012.



 
Gårdsnummer og bruksnummer for hvor tre/trær skal felles: 
Internett link: www.seeiendom.no 

Søk på adresse i nærliggende område av hvor fellingen er søkt om for å finne riktig gårds og bruksnummer. 

Gårdsnummer: Bruksnummer: 

79 370 

  

 

Gårdsnummer: Bruksnummer: 

  

 

 

Gårdsnummer: Bruksnummer: 

  

Hvis det søkes om felling av trær på flere gårds- og bruksnummer, skal alle spesifiseres i søknaden. 

Nabo varsel 
Hvis søknad gjelder tre eller trær som står i grense med en eller flere naboer, skal alle naboer være forespurt om deres synspunkt om felling av tre / 

trær i denne søknaden.  Tabellen nedenfor kan benyttes
2
, og som et minimum må informasjon og signaturer i tråd med denne innhentes: 

Navn på nabo Signatur Dato Telefon og/eller mailadresse 
Eier av  

gårds- og bruksnr. 
Aksept 
(Ja/Nei) 

Ola Nordmann  21.06.2011 999 99 999 ola.nordmann@online.no 80 / 370 Nei 

      

      

      

      

Søker(e) 

Navn på søker(e) Signatur Dato Telefon og/eller mailadresse 
Eier av  

gårds- og bruksnr 

     

     

     

                                                           
2
 Nabovarsel kan følge søknaden som et eget vedlegg, i tråd med søknadsprosessen beskrevet i vedlegg A til dette skjema. 

Skjema for søknad om trefelling på Neskollen Velforenings eiendom - Side 2 av 2.

Erstatter: Word-dokument fra 2011. Gjelder fra: 16. mars 2012.

http://www.seeiendom.no/
mailto:ola.nordmann@online.no


 
 

Prosess for behandling av søknad: 
 

1. Fyll ut søknadsskjemaet (2 sider) og legg ved følgende vedlegg 

a. Oversikts kart av eiendom hvor tre (trærne) som søknaden gjelder er tegnet inn.  

(Her kan man nyttiggjøre seg av kartløsningen for Nes kommune og Øvre Romerike på 

www.nes-ak.kommune.no, www.seeiendom.no, eller kart.finn.no.)  

b. Nabovarsel, dersom tabell  på søknadsskjemaet side 2 ikke gir rom til alle berørte parter, 

med informasjon og signaturer i tråd med nevnte tabell. 

 

 

2. Søknad kan sendes på følgende måter: 

a. Per post til adresse:   Neskollen Velforening,    Melkevegen 1,        2165 Hvam  

b. Legges manuelt i postkassen til Neskollen Velforening i COOP-bygget. 

 

3. Arbeidsutvalget vil ved mottak klassifisere søknad og utfra det ta kontakt med søker(e) for avtale 

tid for befaring, inkludert nabo(er) hvis det grense til en eller flere eiendommer. 

 

4. Arbeidsutvalget vil etter befaring svarer på søknaden 

 

5. Ved fare for liv, helse eller fast eiendom vil Neskollen Velforening ved arbeidsutvalget fjerne treet 

eller trærne. Ved annen årsak er det søker som vil stå for felling og bortkjøring av nedtatt(e) trær 

jfr. Betingelser for søknad om trefelling. 

 

6. Vedtaket / besvarelsen på søknad kan ankes til styre i Neskollen velforening innen 4 uker etter 

mottak av svar på søknad. Videre gis det 1 års karantene på dato for avslått søknad, hvis det ikke 

står helse, liv eller eiendom som begrunnelsen for ny søknad. 

  

Vedlegg A

Behandlingsprosess - Søknad om trefelling - Neskollen Velforening
Side 1 av 1.

Erstatter: Word-dokument fra 2011. Gjelder fra: 16. mars 2012.

http://www.nes-ak.kommune.no/
http://www.seeiendom.no/
http://kart.finn.no/


 
 

Betingelser for søknad om trefelling på Neskollen Velforening’s eiendom: 
 

1. Søker skal fjerne alt avfall fra trefelling eller annen rydding i forbindelse med søknaden, 

umiddelbart etter felling og senest 2 uker etter påstartet arbeide. 

 

2. Hvis avfall ikke fjernes som visst i punkt 1, kan Neskollen Velforening etter 1 (en) skriftlig 

påminnelse fjerne avfall på søknaders regning. 

 

3. Ved fare for liv, helse eller fast eiendom vil Neskollen Velforening ved arbeidsutvalget fjerne treet 

eller trærne uten videre forsinkelse. Ved annen årsak er det søker som vil stå for felling og 

bortkjøring av nedtatt(e) trær jfr. Betingelser for søknad om trefelling. 

 

 

4. Vedtaket / besvarelsen på søknad kan ankes til styre i Neskollen velforening innen 4 uker etter 

mottak av svar på søknad. Videre gis det 1 års karantene på dato for avslått søknad på gårds og 

bruksnummer, hvis det dog ikke står helse, liv eller eiendom som begrunnelsen for ny søknad. 

 

Vedlegg B

Betingelser for behandling av søknad om trefelling - Neskollen Velforening
Side 1 av 1.

Erstatter: Word-dokument fra 2011. Gjelder fra: 16. mars 2012.
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