Beskæring og fældning af træer og buske
Beskæring og fældning af træer giver anledning til mange spørgsmål til kommunen. Træpolitikken
beskriver, hvordan borgernes ønsker skal behandles.
Rådmanden for Teknik og Miljø, Laura Hay, godkendte den 9. august 2011 retningslinjer vedr. behandling af
træfældningsønsker i Aarhus Kommune. Yderligere blev retningslinjerne præsenteret for Teknisk Udvalg ved
et efterfølgende udvalgsmøde. Udvalget bifaldt rådmandens godkendelse.
Af retningslinjerne fremgår, at en anmodning om fældning eller beskæring af træer - både fritstående og
træer, der er en del af en beplantning – i hvert tilfælde skal gennemgå en faglig vurdering af Center for
Byens Anvendelse.

Udsigt/Skygge
En anmodning om fældning eller beskæring af træer - både fritstående og træer, der er en del af en
beplantning – skal i hvert tilfælde gennemgå en faglig vurdering af Center for Byens Anvendelse. Følgende
forhold vil danne grundlag for en afgørelse:
•
•
•
•
•
•

Træets placering i forhold til bymæssig bebyggelse
Vurdering af træets art, alder, sundhed, æstetik og funktion samt placering i forhold til skel
Vurdering af om træet/beplantningen er til fare for den pågældende grundejers ejendom og sikkerhed
Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og byplanvedtægter)
eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Skovloven).
Det vurderes om en eventuel beskæring eller fældning indgår i den rutinemæssige drift af området.
Vurdering af, om træet vokser ind over nabogrunden
Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen alene er:

•
•
•
•
•

Manglende udsigt
Skygge på grunden. Skygge kan dog være årsag til beskæring/fældning hvis træets skygge på nabogrunden
overstiger den naboretlige tålegrænse, som vurderes fra sag til sag. Retspraksis er, at skyggeforholdene
skal være af meget væsentlig omfang, før den naboretlige tålegrænse overskrides.
Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, belægninger eller i haver. Det må erkendes, at især træernes
blade kan give anledning til problemer for naboer, men de samlede gevinster i form af en grøn by overstiger
de gener, træerne i enkelte tilfælde kan give.
Antennne- og parabolforhold
Manglende indsigt til reklamer
Anmodning om beskæring eller fældning kan imødekommes, hvis der er risiko for mennesker eller
væsentlige materielle værdier, såsom:

•
•
•

Risikotræer, der på grund af alder, svamp, råd og/eller ustabil grenbygning er i fare for at vælte eller knække
Skader på murværk, der beviseligt er forårsaget af træer
Ødelagte belægninger forårsaget af rødder, der ikke kan oprettes og udbedres ved at omlægge
belægningen
Der foretages så vidt muligt genplantning på baggrund af konkret skøn, hvis det er hensigtsmæssigt det
pågældende sted.

Hvad må grundejeren selv gøre?
I Hegnsloven nævnes blandt andet, at grene, der fra træer på nabogrunde rækker ind over skel må kappes i
en højde, der sikrer den frie færdsel under træet; altså til en højde på 2,5-3 m.
Center for Byens Anvendelse accepterer ikke hærværk og selvtægt på kommunens træer. Såfremt et
hærværk konstateres og gerningsmanden er kendt, vil pågældende blive afkrævet erstatning.

Hvis gerningsmanden ikke er kendt anmeldes hærværket politiet. Erstatning vil blive fastsat ud fra gældende
normer for værdisætning af træer, udarbejdet af Forskningscenteret for Skov og Landskab.

Forebyggelse af at problemer opstår i forhold til naboer
I driften af kommunens grønne områder og vejarealer, vurderes træernes sundhedstilstand løbende, så
problemer i forhold til naboer så vidt muligt undgås.
Der foretages så vidt muligt genplantning på baggrund af konkret skøn, hvis det er hensigtsmæssigt det
pågældende sted

