Skjema

Søknad om hogst

Søknad om hogst
Søknader behandles i all hovedsak i vinterhalvåret.
Innkomne søknader pr. november vurderes og saksbehandles fortløpende i vintersesongen.
Type søker
Er søker

Privat
Bedrift/næringsdrivende
Informasjon om søker
Organisasjonsnummer
Organisasjonsnavn

Fornavn

Etternavn

Adresse
Postnr/sted
Telefonnummer
E-post
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Gjennomføring
Ønsket gjennomføring
Søker ønsker

å få tildelt område for å hogge ved til eget bruk
å stå for fellingen selv, får veden og rydder området etter nærmere avtale
at kommune skal hogge og rydde
av sikkerhetsmessige grunner at kommunen må hogge, men søker gjør opp ved og rydder
Kommunen vurderer i hvert tilfelle om kommunen av allmenne sikkerhetsgrunner må stå for selve
fellingen.
Hogst område
Gnbr

Bnr

Antall trær
Begrunnelse

Egenerklæring
Søker har på anmodning fått anledning til hogst og rydding i kommunens friområde.
Jeg er innforstått med at felling av trær og bruk av motorkjedesag er farlig, og at det kreves opplæring og
nødvendig verneutstyr for å utføre hogst og rydding på en forsvarlig måte.
Søker bekrefter at dette gjøres for egen regning og risiko og med eget utstyr.
Situasjonskart
Målestokk skal være 1:1000 med eiendomsgrenser og påtegnet hvor trærne er.
Kartutsnitt kan fås i Servicesenteret eller du kan benytte vår kart på nett løsning.
Søker skal merke aktuelle trær med bånd eller tape. NB: Ikke blink eller mal på trær.
Vedlegg
Vedlegg legges ved søknaden
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Nabovarsling

For å unngå flest mulig konflikter mellom søkers og andres interesser i området, ønsker vi underskrift fra
naboer og gjenboere. Kommunen ønsker uttalelse fra velforening, dersom det aktuelle området har stor
betydning som fellesareal.
Kommunen kan sende søknaden i retur, dersom naturlige naboer/gjenboere ikke er forespurt i saken.
Servicesenteret kan bistå med å hente ut naboliste.
Skjema for nabovarsel

Foreligger det signert naboliste

Ja
Nei
Bekrefte opplysningene
Søker er kjent med, og aksepterer kommunens vilkår for hogst/rydding
Søker får melding i svarbrev om og hvordan tiltaket kan/skal gjennomføres.
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