
Dumping av hageavfall og ulovlig fjerning
av trær og annen vegetasjon i friområder
Det er dessverre et problem at folk tar seg til rette i friområdene, ved å fjerne busker 
og trær eller ved å dumpe hageavfall. Resultatet er ofte skjemmende, men verre er 
det at naturen forringes. Friområdene tilhører oss alle. De byr på naturopplevelser og 
er viktige leveområder for dyr og planter. De tilhører fellesskapet og må tas vare på. 

Dersom du dumper hageavfall i et friområde, kan det følge med planter og dyr som 
ikke hører hjemme i området. Disse artene kan så spre seg i området eller bli med 
rennende vann til nye områder, og dermed fortrenge de naturlig hjemmehørende 
artene. Når uønskede arter først har slått seg til, er det vanskelig og kostbart å bli kvitt 
dem. Fjerning av busker og trær endrer livsvilkårene for dyr og planter, og ofte vil det 
biologiske mangfoldet bli redusert. 

Straffbart
Dumping av hageavfall og handlinger som fører til spredning av fremmede arter kan 
være forbudt i henhold til Forskrift om fremmede organismer og Forurensningsloven. 
Bymiljøetaten har forvaltningsansvaret for Oslo kommunes friområder. Vi har som 
rutine å politianmelde ulovlig trefelling. Straff for slik selvtekt er bøter, ofte 
kombinert med krav om gjenplanting og/eller erstatning. Vi pålegger opprydding av 
dumpet hageavfall, og følger opp med tvangsmulkt hvis pålegget ikke blir fulgt.

Du må søke om tillatelse for å felle eller beskjære trær og
annen vegetasjon på et kommunalt friområde:
Private må søke Bymiljøetaten om tillatelse til å felle eller beskjære trær og annen 
vegetasjon på et kommunalt friområde. Søknaden må begrunnes, inneholde 
nødvendig dokumentasjon og sendes skriftlig (brev eller e-post). Vi forsøker å 
fi nne løsninger som ivaretar både allmenne miljøhensyn og søkernes behov.
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Levere hageavfall?

Som privatperson kan du levere 
gratis hageavfall på inntil 3,0m3  
til Renovasjonsetatens mottak:

Haraldrud gjenbruksstasjon:
Brobekkveien 87

Grefsen hageavfallsmottak:
Kapellveien 118

Bygdøy hageavfallsmottak:
Christian Frederiks vei

Grønmo gjenbruksstasjon:
Sørliveien

Dumping av hagevfall kan føre til 
spredning av svartelistede arter. 
Svartelistede arter er vanskelig 
og kostbart å bli kvitt.

Her har den svartelistede arten 
russekål fortrengt andre arter, og 
resultatet er en “biologisk ørken” 
med kun én art.

Slik vil vi ha det: 
Vakre blomsterenger med 
et mangfold av arter. 

Kontaktinformasjon:
Ta kontakt dersom du har 
spørsmål: postmottak@bym.
oslo.kommune.no. 

Telefon: 02 180. 


