Park & Vejs praksis ved
borgerhenvendelser om træer
Træer i byen og langs veje er en vigtig del af en attraktiv grøn by, og har betydning for funktionelle,
æstetiske og biologiske forhold til gavn for mennesker. I Billund Kommune har Park & Vej blandt
andet til opgave at vedligeholde træer i byen og langs veje efter principper, som er
oplevelsesmæssigt og økonomisk fordelagtige for offentligheden.
Det gør vi 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 og
tilbagemelding foretaget af Park & Vej:
• Der foretages en besigtigelse af træet/beplantningen, og herunder en faglig vurdering af
træart, alder, sundhed, placering, æstetik og betydning.
• Det vurderes, om træet/beplantningen udgør en trafiksikkerhedsmæssig risiko, eller om der er
risiko for skader på byggeri og ejendom med videre.
• Det undersøges om træet/beplantningen er underlagt planmæssige (f.eks. lokalplaner og
byplanvedtægter) eller lovgivningsmæssige forhold (f.eks. Hegnsloven og Skovloven).
• Omfanget af gener fra træet/beplantningen for den pågældende grundejers ejendom vurderes.
• Offentlighedens interesse i træet/beplantningen vurderes.
• Den normale drift af træet/beplantningen fastlægges.
Anmodning om beskæring eller fældning af træer kan imødekommes, hvis der er fare for
mennesker eller væsentlige materielle værdier. Følgende parametre indgår i denne vurdering:
• Trafiksikkerhed og oversigtsforhold ved veje er forringet.
• Risikotræer, der er medtaget af råd og er til fare for at vælte.
• Skader på murværk, belægninger med videre, der med tydelighed er forårsaget af træer eller
disses rødder, og at skaderne ikke kan udbedres ved beskæring.
Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som hovedregel ikke, hvis årsagerne
alene er:
• Manglende udsigt.
• Skygge på grunden.
• Nedfaldne blade, kviste og frø på hustage, tagrender og haver.
• Træers afsondring af harpiks og safter.
• Antenne- og parabolforhold.
Kommunens træer og beplantningers tilstand bliver løbende vurderet, så kritiske forhold 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).

