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Åsgård skole. Flytting og bevaring av trær 
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Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Utvalg for kommunale byggeprosjekt            

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Trær flyttes iht. anbefalinger gitt i rapport utarbeidet av arborrist. Dette 
gjelder fire trær (nr. 1, 2, 5 og 6). 

2. Tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles iht. anbefaling. 
3. Øvrige trær som kommer i konflikt med byggegrop felles. 

 

 
Ås, 11.06.2021 

 
 
 

Nils Erik Pedersen  
kommunalsjef  

  
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Utvalg for kommunale byggeprosjekter 

 
Vedlegg: 
Rapport fra arborrist av 27.05.21 

Åsgård skole. Plan med graveskråninger 
 

  



Ås kommune 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Med bakgrunn i tidligere vedtak i Utvalg for kommunale byggeprosjekter (UKB) 
har kommunedirektøren fått utarbeidet en rapport over eksisterende trær på 

Åsgård skole. Rapporten har spesielt fokus på trær som er foreslått flyttet og 
trær som utgjør en risiko. 

 
Fakta i saken: 
Entreprenøren, Betonmast Østfold AS, har fått utarbeidet en rapport over 

eksisterende trær på Åsgård skole. Rapporten er utarbeidet av arborrist fra 
COWI AS. Rapporten gir en vurdering og anbefaling ift. hvilke trær som ev. vil 

overleve en flytting. I tillegg er det gjort en vurdering av om noen trær har en 
tilstand som utgjør en risiko. 

 
Konklusjonen i rapporten er at fire trær antagelig vil overleve en flytting. I tillegg 
er ett tre vurdert til å utgjøre en sikkerhetsrisiko og derfor bør felles så snart 

som mulig. 
 

Det vises for øvrig til vedlagte rapport. 
 
I saken legges også ved en plantegning hvor graveskråninger er tegnet inn. 

Dette viser hvilke trær som komme i direkte konflikt med byggegropen. 
Kirsebærtrærne langs gangveien mot Drøbakveien vil trolig komme i konflikt 

med graveskråningen og vil sannsynligvis måtte felles. 
 
Økonomiske konsekvenser: 

Det foreligge pr. nå ingen konkret priskonsekvens av å flytte de aktuelle trærne. 
Som det framgår av arborristrapporten er prosessen knyttet til å flytte et tre 

ganske omfattende hvis trærne skal overleve. Kostnadene pr. tre antas å bli 
relativt høy. 
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Det anbefales at fire trær flyttes iht. anbefaling gitt av arborrist. De øvrige 

trærne som kommer i konflikt med byggegropen fjernes. 
 
Det anbefales videre at ett tre, omtalt som «risikotre» i arborristrapporten, felles 

så snart som mulig. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 

 


