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Ekteparet må leve med at eiendommen deres oversvømmes av løv fra naboens
lønnetre. Retten mener at naboene har gode grunner til å beholde treet.

 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.

Når løvet spretter på våren mener ekteparet at treet blir som en grønn vegg som

stenger for lys og utsikt.

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 i huset til høyre plages av treet som står tett inntil nabogrensen.

Torun Havnaas
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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

– Får ikke åpnet døra

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 fjernet, men naboene vil ikke hogge treet. 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 2021 møttes naboene i Drammen tingrett for

å avgjøre treets skjebne.

– 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

mannen i nummer 87 da saken ble behandlet i tingretten i fjor. Han fortalte også at de

føler seg utrygge i vindvær, fordi de har opplevd at det faller greiner og kvister fra treet

i kraftig vindvær.

– 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

nabo Marie Wiland under rettssaken. Hun viste også til treeksperter som har undersøkt

treet og fastslått at det er friskt og ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

I tingretten fikk naboene medhold i at treet skulle stå. Retten mente at ulempene

med treet ikke var større enn hva man må tåle.

Ekteparet aksepterte ikke at treet ble stående, og anket til lagmannsretten.

LES OGSÅ: Treet blir stående – må tåle å bli oversvømmet av løv

-Tilstrekkelige argumenter

Nå har lagmannsretten behandlet saken. Lagmannsretten lar også treet stå, men bruker

en annen begrunnelse.

Retten peker på at eierne kan beholde treet hvis det er viktig for eierne eller

naturmangfoldet på stedet, «nemnande om å gjera» for eierne eller

naturmangfoldet», som det står i loven.

– Lagmannsretten mener at de argumentene som eieren ha anført for å la treet stå, er

tilstrekkelig til å tilfredsstille lovens krav», står det i dommen fra lagmannsretten og

viser til at eierne synes det er et vakkert tre som betyr mye for dem og at de ønsker å

bevare naturmangfoldet.

Lagmannsretten mener også at ulempene med treet ikke overskrider tålegrensen i

naboloven.

Skuffet og fornøyd

Eierne av treet er fornøyd med at de får beholde treet.

A N N O N S E
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– Jeg er glad på mine klienters vegne. Dommen er grundig og i tråd med våre

argumenter. Det bekrefter at det skal mye til for å få fjernet et tre, sier treeiernes

advokat, Vegard Syvertsen.

Ekteparet som må leve med løvet er skuffet. I tillegg må de betale motpartens

advokatutgifter på 74.000 kroner.

– Vi mener dommen er feil og vurderer å anke, sier naboenes advokat, Håkon

Duesund.

Dommen kan ankes videre til Høyesterett, men nåløyet er trangt. Bare et fåtall av

sakene slipper gjennom.
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