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Henvendelser om fældning træer 
 

Borgere, som er naboer til træer på offentlige arealer, herunder på vejarealer, i parker og på 
børneinstitutioner etc., kan føle sig generet af byens træer og derfor tage kontakt til kommunen med 
ønsker om fældning eller beskæring.    

Administrationen arbejder efter følgende:  

 
 
Afslag på fældning 
Ønske om beskæring eller fældning af træer imødekommes som udgangspunkt ikke, hvis årsagen 
alene er:  
 
Manglende udsigt  
Ifølge Danske Lov fra 1683 har ingen grundejer hævd over en udsigt eller kan vinde hævd på en ud-
sigt. Dog kan der på arealer, der er omfattet af en udsigtsfredning, være pligt til at fjerne udsigtshæm-
mende opvækst.  
 
Skygge på grunden  
Skyggevirkning kan være årsag til beskæring/fældning, hvis træets skygge på nabogrunden overstiger 
den naboretlige tålegrænse. Tålegrænsen vurderes fra sag til sag. Praksis er, at skyggeforholdene skal 
være af væsentligt omfang (som fx permanent skygge – dvs. skygge i mere end 80% af dagtimerne), 
før den naboretlige tålegrænse overskrides. Vandrende skygge i nogle timer daglig er en absolut tåle-
lig skyggegene (fx eftermiddagsskygge).  
 
Nedfaldne blade, kviste, pollen, frugt og frø på biler, hustage, belægninger eller i haver  
Træernes blade og nedfaldsfrugt kan give anledning til besvær for naboer, men de samlede gevinster 
af en grøn by eller et frodigt landskab overstiger de gener, som træerne i enkelte tilfælde kan give. At 
træer taber løv og frugt er helt naturligt, og kan derfor ikke anses som en gene. Nedfald af blade, 
frugter eller nødder overstiger ikke den naboretlige tålegrænse. 
 
Antenne- og parabolforhold, samt opsatte solfanger/solcelleanlæg.  
At en grundejer ændrer tilstanden på sin ejendom, bolig eller i sin have, giver ikke ejeren ret til at 
kræve træer på kommunale arealer beskåret eller fældet. Bygning af tagvinduer, haveanlæg, terrasse 
og swimmingpool mv. giver ikke ret til fældning af træer.  
 
Manglende indsigt til reklamer, belysning eller bygværk.  
Borgere og virksomheder kan ønske sig kig til særlige bygværker og reklamer – eks. kirke, 
sportsanlæg, fortidsminde, varehus, spisested osv. Eller der er ønsker om, at gadebelysning skal 
oplyse dele af egen grund. Disse ønsker tillader ikke beskæring og fældning af træer på kommunale 
arealer. 

 
Hovedregel 

I Gladsaxe Kommune fælder vi kun træer, når de er syge,  
eller udgør en risiko for at forvolde personskader eller skade på materielle værdier. 
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Tilladelse til træfældning  
Anmodning om beskæring eller fældning kan eventuelt imødekommes, hvis der er risiko for menne-
sker eller væsentlige materielle værdier.  
 
Risikotræer  
Træer, der på grund af svamp, råd og/eller ustabil grenbygning og rodsystem, er i fare for at vælte el-
ler falde ned. Se retningslinjer for vurdering og fældning af risikotræer 
 
Ødelagte belægninger  
Skader forårsaget af rødder, hvor belægningen ikke kan oprettes og udbedres ved omlægning, og 
hvor det samtidig kan garanteres, at skaden ikke gentager sig. Skaberne skal udbedres for at mindske 
risikoen for personskaber. Ved opspring på > 3 cm skal skaden udbedres på gangarealer. 
 
Akutte skader  
Træer, der kan bringe mennesker, bygninger eller infrastrukturanlæg i fare som følge af vejrlig (fx 
storm, lynnedslag og islag).  
 
Skader på bygværk, der beviseligt er forårsaget af træer.  
 
Rør- og kabelskader  
Hvis træers rødder beviseligt ødelægger/tilstopper kloak-, vand- eller anden kabelforsyning. Og efter 
en reel vurdering af, at en forsvarlig rodtilskæring ikke kan afhjælpe problemet.  
 
Tryghedsskabende tiltag  
Hvis det vurderes, at træers placering skaber særligt utrygge forhold, eller at de er til direkte gene for 
færdsel på veje og stier jf. Færdselsloven forudsat, at der ikke findes andre alternative løsninger.  
 
Naturfremmende tiltag  
Beskæring og rydning omkring vandhuller, søer og åer for at højne naturværdien og fremme et særligt 
dyreliv.  
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Procedure ved ønsker om træfældning 

1. Henvendelse modtages og forvalter eller driftsformand 
spørger ind til årsagen for ønsket om fældning 
 

 

2 Er årsagen fx 
 

- Manglende udsigt 
- Skygge  
- Nedfald af blade/frugter 
- Antenne, paraboler mv. 
- Manglende indsigt til bygninger og reklamer  

 
Afslås ønsket  
 

 

3 Er årsagen fx 
 

- Akut skade 
- Risikotræ 
- Ødelagte belægninger 
- Rødder i ledninger  
- Tryghedsfremmende  
- Naturskabende 

 
Tilses træet af forvalter og driftsleder 
 

 

4 Der foretages en vurdering om ønsket kan efterkommes. Der 
kan foretages andre foranstaltninger, som beskæringer for at 
begrænse generne.  
 

 

 


