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Sökande  

Namn:  Datum för ansökan  

Adress: 

 

Telefon Bostad 

 

Mobiltelefon 

E-postadress  

 

Fastighetsbeteckning 

 

Antal träd och trädslag som önskas fällas  

 

Orsak till Fällningen  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Har samråd upprättats med samtliga berörda grannar?     Ja     Nej  

 

Kartskiss (rita en enkel kartskiss som visar trädets läge utanför tomten). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beslut 

 Beslutas att utföras enl. önskemål  Annan åtgärd enl. nedan 

 Avslås  

Motivering och information 

 

 

 

 

 

Anmälan skickas till nedanstående adress eller E-post. Märk kuvertet eller mejlet med ”Ansökan Trädfällning”. 

 

Ansökan om trädfällning 
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Nedtagning av träd 

Gatu- och Parkenheten får ofta önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd 

som står på kommunal mark. För att Gatu-och Parkenheten ska kunna hantera förfrågningar 

och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall behöver du fylla i en ansökan som 

beskriver vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet till det.  

Fyll i ”ansökan om nedtagning av träd” om du önskar få träd nedtagna. Gatu- och 

Parkenheten utför normalt skogliga åtgärder under november- februari, men vid snörika 

vintrar går all personal ut i vinterberedskap vilket innebär att arbetet kan bli framskjutet. För 

att ansökan ska kunna behandlas under påföljande vintersäsong behöver den vara Gatu- och 

Parkenheten tillhanda senast den 30e september.  

Innan du skickar in din ansökan bör du tänka på hur många olika värden skogen kan ha.  

Sociala värden   

De sociala värdena i skog och natur är de som skapas av människors upplevelser när de 

vistas i skogen. Dessa är en viktig resurs när det gäller människors välbefinnande, hälsa och 

livsmiljö. De sociala värdena i skogen ska värnas, i enlighet med ett av de miljömål som 

beslutades av riksdagen 1993.  

Biologiska värden  

Skog och enskilda träd kan vara en viktig livsmiljö för många olika arter, t.ex. fåglar, insekter 

och däggdjur. De arterna är en bidragande faktor till blommorna i skogen, fågelsång och en 

levande natur.  

Omkring 7 000 träd på kommunens markinnehav är klassade som skyddsvärda och omfattas 

av ett biotopskydd som innebär att dessa inte får avverkas eller avlägsnas om inte särskilda 

skäl råder. Ett biologiskt värdefullt träd kan vara ett grovt träd (diameter över 80 cm), ett 

hamlat träd eller ett hålträd. I begreppet ryms också döda stående eller liggande träd, samt 

träd med en speciell lav- och mossflora. Det kan också vara kulturhistoriskt intressanta träd, 

t.ex. vårdträd, vägmärken och alléer.  

Samråd med berörda grannar 

Innan du skickar in din ansökan bör du samråda med berörda grannar. Berörd granne kan 

vara någon som från sin fastighet kan se trädet/ träden eller på annat sätt berörs av 

eventuell nedtagning.  

Bedömning  

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för en sådan 

åtgärd.  
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Detta tar vi hänsyn till: 

 Är trädet farligt för husägaren/ allmänheten eller finns risk för stormskador? 

 Hur påverkas landskapsbilden i området om vi fäller efter önskemål? 

 Hur påverkar en fällning av trädet undervegetation? Kommer det att uppstå problem 

p.g.a. tillväxt av björnbärsris och sly? 

Detta tar vi inte hänsyn till: 

 Att löv från kommunens mark blåser in på privatägd mark.  

 Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen.  

 Att träd skuggar uteplats eller dylikt.  

 Att träd skymmer utsikt.  

 Allergi, pollen kan ha en spridningsradie på 200-400 meter vilket gör det svårt att ta 

ner träd för att undvika pollenspridning.  

 

Källor: 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Sociala-varden/ 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-

djur/skyddsvarda-trad/Pages/default.aspx?keyword=skyddsv%C3%A4rda%20tr%C3%A4d  

 

http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Sociala-varden/
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/skyddsvarda-trad/Pages/default.aspx?keyword=skyddsv%C3%A4rda%20tr%C3%A4d
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-och-djur/skyddsvarda-trad/Pages/default.aspx?keyword=skyddsv%C3%A4rda%20tr%C3%A4d

