PAS PÅ TRÆERNE

RETNINGSLINIER FOR BESKYTTELSE AF
TRÆERNE I AARHUS KOMMUNE

VÆRDISÆTNING AF SKADER PÅ TRÆER
Grenskader

En grenskade defineres som en gren, der er skadet i det omfang,
at grenen skal skæres af. Erstatningens beløb afhænger af grenens
størrelse og skadens omfang. Ovenfor viser tabellen erstatningskravet pr. gren i sammenhæng med størrelsen på grenes diameter
(Ø), målt ved selve grenskaden.
Grendiameter (Ø) 		
Erstatningskrav
Ø 10 mm - Ø 30 mm 		
Kr. 2.500
Ø 31 mm - Ø 50 mm 		
Kr. 3.000
Ø 51 mm - Ø 100 mm 		
Kr. 5.000
Ø 101 mm - Ø 150 mm 		
Kr. 7.000
Ø 151 mm - Ø 200 mm 		
Kr. 10.000
Mere end Ø 200 mm 		
Total erstatning af træet
				beregnet ud fra VAT19
Stamme- og barkskader
Erstatning ved stamme- og barkskader beregnes ud fra forholdet
mellem træets stammeomfang og størrelsen af skaden. Erstatningsbeløb er kun gældende, såfremt træet kan bevares. Beløbene
kan ses i skemaet ovenfor.
Skadens del af stammens omfang
Erstatningskrav
Under 1/4 del 				
Kr. 5.000
1/4 - 1/2 del 				
Kr. 10.000
Over 1/2 del 				
Total erstatning af træet
					beregnet ud fra VAT19
Rodskader
Rodskader er skader på rødder både over og under jord. Erstatningen vurderes ud fra skadens omfang, men udløser som minimum
en erstatning på 5000 kr.
Ved uoprettelige skader, udløser det fuld erstatning og værdisættes
ud fra VAT19.
En fuld erstatning for et træ kan eksempelvis lyde på 50.000 kr.
for et træ. Inden for Ringgaden på kommunale arealer kræves det
dobbelte beløb, da træer i den tætte by vurderes mere værdifulde.
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BESKYT TRÆERNE
Aarhus Kommune fører tilsyn med om der er opsat
tilstrækkelig beskyttelse af træerne. Aarhus Kommune
kan give påbud om, at arbejdet indstilles indtil tilstrækkelig beskyttelse af træerne er opsat.

Der må ikke ske kørsel eller være
oplag af materialer indenfor træernes drypzone (se figur), da det kan
skade træernes rødder.

Opstil hegn omkring træernes
beskyttelseszone, somangivet på
figuren, så skader forebygges.

Læs mere om værdisætningen af træer, og hvordan de beskyttes
på Pas på træerne i Aarhus. Dokumentet er vedhæftet.
Tilladelse til råden over vej, Gravetilladelser samt henvist til i
lokalplaner.
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Beskyttelseszonen skal etableres,
hvor stammen er nærmere end 20
m fra arbejdsarealer. Synlige rødder udenfor beskyttelseszonen skal
beskyttes.
Ved skader på træer kan Aarhus
Kommune rejse krav om erstatning.
Ved byggearbejder og midlertidige
arbejder samt arrangementer er
entreprenør/arrangør ansvarlig for, at
der ikke sker skader på træer.
Ansvaret påhviler entreprenøren/
arrangøren under hele perioden for
arbejderne/arrangementet.
På billederne er vist eksempler på,
hvordan træer kan beskyttes, så skader forebygges.
Ved skader på træer, kontakt os på:
Telefon 8940 4400

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
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