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RETTSSAKER DRAMMEN NYHETER NABOER

Aksepterer ikke å bli
oversvømmet av løv – anker
dom

A N N O N S E

GIR SEG IKKE: - Treet henger over naboeiendommen, mener advokat Svein Duesund(til venstre) som anker dommen. I midten står

treeiernes advokat, Vegard Syvertsen. Foto: Tore Sandberg

Dette treet har overlevd en runde i retten, men nå kan det bli en ny runde.
Naboene anker tingrettens dom om at treet skal stå.
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 For abonnenter

DRAMMEN: Det 21 meter høye lønnetreet står i Skogliveien 89 på Gulskogen,

men bare to meter fra nabogrensa. Det er så nært at greinene henger over

nabogrensa til nummer 87.

Nå på vinterstid er treet nakent, men når løvet springer på våren blir det som

en grønn vegg, ifølge Naseh Fateh Abdulla og kona i Skogliveien 87.

Bedre blir det ikke når løvet faller på høsten ifølge ekteparet. Da oversvømmes

eiendommen deres av blader fra treet. Å fjerne løvet er en stor jobb, en jobb

som er i ferd med å bli for krevende for det aldrende ekteparet.

Ekteparet mener at treet er til så stor ulempe at de ønsker det fjernet.

LES OGSÅ: Krever at naboer feller tre: – Vi har opplevd at vi ikke får åpnet

døra på grunn av alt løvet

– Må tåle

Ifølge naboloven kan man kreve at naboen feller trær hvis de står nærmere enn

en tredel av høyden. Med høyde på 21 meter og bare to meter til nabogrensa,

kan ekteparet kreve treet felt, men naboene nekter å hogge det. De mener det

er viktig å ta vare på treet som har stått der i over hundre år.

Naboene ble ikke enige, og i februar møttes naboene i Drammen tingrett for å

avgjøre treets skjebne.

I retten fikk ekteparet ikke medhold. Dommeren mente at ulempene

ikke er så store, og at treet derfor skal stå.

– Retten betviler ikke at et så stort tre som saken her gjelder representerer en

viss ulempe i form av arbeid om høsten tilknyttet fjerning av løv, kvister mv.

Etter rettens vurdering er det imidlertid ikke sannsynliggjort et omfang av

nedfall og vedlikeholdsarbeid som går utover hva retten mener saksøkeren må

tåle, skriver dommerfullmektig Desirée Bjørne-Larsen i dommen.

I tillegg må ekteparet som tapte betale 77.000 kroner i saksomkostninger til

naboen.

Ønsker ny behandling

Ekteparet som krevde treet felt er uenig i dommen, og har bestemt seg for å

anke dommen.

– Dommen blir anket. Man må tåle litt løv, men en stor del av treet er på deres

eiendom, sier parets advokat, Svein Duesund.
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LES OGSÅ

Treet blir stående – må tåle å
bli oversvømmet av løv
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Flere saker Gå til forsiden

Frykter en fjerde
smittebølge – nå
synes
tiltakstrøttheten i
befolkningen

Pedofil filmet
overgrep mot egen
baby

Innkaller til
hastemøte om tiltak

22 smittetilfeller
knyttes til id: – Har
møtt folk etter
hverandre

Bikiniselskap varslet
tvangsoppløst for
tredje gang

Eierne av treet bor i huset til høyre. Naboene som ønsker treet felt, bor i huset som er

delvis skjult av treet. Foto: Tore Sandberg

Les mer om:    

Lik Drammens Tidende på Facebook

52 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.Liker

LES OGSÅ

Krangler om regning etter
invasjon av kakerlakker

LES OGSÅ

Kjøpte hus usett – da han
overtok fikk han en
overraskelse

Rettssaker Drammen Nyheter Naboer
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Til toppen
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