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SØKNAD OM FELLING AV TRÆR I ØVREBYEN 
Generell informasjon fra Kongsvinger kommune: 

- I reguleringsbestemmelser for Øvrebyen i Kongsvinger, datert 27.06.1973, § 8 står det: 
«Bygningsrådet skal godkjenne fortausbelegg, skilt og reklamebruk, utvendig belysning, 
husfarge og beplantning, gjerder og murer, som skal gis en utforming som harmonerer med 
strøkets karakter». Dette betyr at vegetasjon/ beplantning skal godkjennes av 
”Bygningsrådet”, dvs. kommunen. Felling av trær er derfor søknadspliktig i hele planområdet. 

- Vi viser til «Øvrebyen Kongsvinger, Veileder for reparasjon, vedlikehold og bevaring», en 
informasjonsbrosjyre fra Kongsvinger kommune. Se s. 65. 

- Hvis det gis tillatelse til å hogge et tre, vil det som hovedregel bli stilt krav om at det plantes 
et nytt tre. 

- Det er lurt å varsle naboer og informere om hogst. Dersom hogst medfører at nabos eiendom 
blir berørt, må dette varsles og det må hentes inn samtykke. 

- Grunneier har ansvar for helse, miljø og sikkerhet på sin eiendom 

Gnr./ Bnr.:  
Grunneiers navn:  
Adresse:  
Postnr./ sted:  
Telefon/ mobil:  
E-post:  
Dato:  
 
Jeg / vi søker om å hogge                              ( antall )  trær på eiendommen. Sett kryss på kartet. 

Begrunnelse for søknaden: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nødvendige vedlegg: 

- Kart som viser eiendomsgrenser og omtrentlig plassering av trær. 
Kart kan fås ved henvendelse til Kongsvinger kommune, eller på kommunens hjemmeside 
www.kongsvingerkommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kongsvingerkommune.no/
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- Legg gjerne ved bilder av treet og situasjonen. 

Søknad sendes til: 

Kongsvinger kommune 
Teknisk forvaltning 
Postboks 900 
2226 Kongsvinger 

Eller: 

postmottak@kongsvinger.kommune.no 
 
Søknadsfrister: 

Søknadsfrist 15. september. Behandles innen 1. desember 

Søknadsfrist 1. april. Behandles innen 15. juni. 

 

Hva skjer når Kongsvinger kommune har mottatt søknad? 

Kongsvinger kommune vil dra på befaring og se på treet/ trærne og situasjonen. Kongsvinger 
kommune sender så saken til Hedmark Fylkeskommune for uttalelse. Hedmark Fylkeskommune 
sender sin uttalelse til Kongsvinger kommune. Kongsvinger kommune vil gjøre vedtak på bakgrunn av 
befaring og uttalelse fra Hedmark Fylkeskommune. Vedtaket blir sendt søker. 

Hedmark fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet, og skal uttale seg om alle tiltak som 
berøres av vernebestemmelsene i reguleringsplanen for Øvrebyen, før kommunen fatter vedtak. 
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