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Treet blir stående - må tåle å
bli oversvømmet av løv

Det 21 meter høye treet står to meter fra nabogrensa, og henger delvis over naboeiendommen.
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Publisert: 13.03.21 14:28

Del

Ekteparet får ikke felle naboens lønnetre som oversvømmer eiendommen
deres med løv. Retten mener at det må de tåle.
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
naboeiendommen.
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.

Rettssak
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 hugget, men naboene nekter å hugge det. De mener
det er viktig å ta vare på treet som har stått der i over hundre år.
ANNONSE

Naboene ble ikke enige, og i februar møttes naboene i Drammen tingrett for å
avgjøre treets skjebne. Rettssaken startet med befaring på nabogrensa slik at
dommerfullmektig Désirée Bjørne-Larsen selv kunne se treet..
– Det er enorme mengder med blad som faller ned overalt på eiendommen. Vi
har opplevd at vi ikke får åpnet døra på grunn av alt løvet og at takrenner
tettes, forklarte Abdulla under befaringen. Han fortalte også at de føler seg
utrygge i vindvær, fordi de har opplevd at det faller greiner og kvister fra treet
når det blåser.

Det 21 meter høye treet står to meter fra nabogrensa. Treeiernes hus ligger til høyre på
bildet. Huset til de som krever treet felt ligger delvis skjult bak treet. Foto: Tore
Sandberg

– Vi er veldig glad i treet og føler ansvar for det. Vi ønsker å bevare
naturmangfoldet, ikke bare for oss, men for hele Gulskogen. Treet er
over hundre år gammelt, forklarte Marie Wiland som eier treet. Hun
påpekte også at naboen har bygd ut terrassen mot treet slik at huset har
kommet nærmere treet. Treet skygger heller ikke for sola fordi det står
på nordsiden av huset.
Treet er undersøkt av en treekspert Erik Solfjeld. Ifølge ham er treet friskt og
det er ingen fare for at det skal falle.

Ifølge treekspert Erik Solfjeld er det ingen fare for at treet skal falle. I bakgrunn advokat
Svein Duesund. Foto: Tore Sandberg

- Ikke over tålegrense
Nå har dommen kommet, og retten lar treet bli stående. Dommeren mener
ulempene ikke er så store for naboen.
- 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 Bjørne-Larsen i dommen.
I tillegg må ekteparet som tapte betale 77.000 kroner i saksomkostninger til
naboen.
Treeiernes advokat, Vegard Syvertsen, er fornøyd med at treet blir stående.
- Jeg mener at dommen er i samsvar med våre argumenter og vår påstand.
Abdullas advokat, Svein Duesund, er skuffet over dommen.
- Vi mener dommen er feil, og vurderer anke. Men det er kostnader forbundet
med dette, sier Duesund.

Advokat Vegard Syvertsen representerer treeierne. Advokat Svein Duesund
representerer naboene som krevde treet felt. Foto: Tore Sandberg
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