
 

Sida 1 av 4  

 
 
 
 

Nedtagning av träd på kommunal mark 
Vi får ofta in önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd på kommunens 
mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver medborgaren 
fylla i en ansökan som beskriver vilka träd som önskas nedtagna och anledningen till det. 

 
Vi behöver din ansökan senast den 1 oktober för att kunna åtgärda ärendet 
nästkommande säsong. 

 
I ansökan måste berörda grannar ge sitt godkännande. 

 
Träd och växtlighet är nästan alltid värdefullt och viktigt för platsens karaktär och sparas 
därför, under förutsättning att de inte utgör någon fara. 
Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor. De har stort kreativt värde, är viktiga för 
växt- och djurlivet samt ger en vacker utsikt. 
Kommunen är därför generellt mycket restriktiv med att fälla friska träd. 
Om du vill att vi ska ta ner ett träd tar vi hänsyn till följande kriterier: 

• Trädets kondition. Riskbedömning av trädets farlighet för allmänheten eller 
fastighetsägare. 

• Trädets ekologiska och estetiska värde. Skyddsvärda träd. 
• Trädets betydelse för området. Vilken funktion fyller det? 
• Ålder och storlek. 
• Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes? 
• Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens. 

 
Vi tar inte ner träd för att: 

 
• De skuggar din tomt och eller bostadshus. 
• De tappar löv, barr, frön m.m. på din tomt. 
• De orsakar dåligt tillväxt på din tomt. 
• De stör parabolantenner eller annan elektronisk utrustning. 
• De stör utsikten. 

 

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande klassas 
som egenmäktigt förfarande.
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Ansökan om nedtagning av träd 
 

Skrivelsen ska vara inkommen till Serviceförvaltningen senast den 1 oktober, för att eventuellt 
kunna behandlas/åtgärdas nästkommande säsong. Avser träd som står på kommunal mark. 
Ansökan skickas till: Serviceförvaltningen, Hammarö kommun, box 26, 66321 Skoghall 

 
Kontaktuppgifter: 

 
Namn Adress 

  

Postnr, ort Telefonnr 
  

 
 

Beskrivning av önskemål och anledning till åtgärden: 

 
 

Planskiss över området med trädets/trädens placering: 
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För att ansökan skall vara giltig måste närmast berörda grannar ge sitt godkännande. 
Med berörd granne menas person som från sin fastighet kan iaktta angivet/angivna träd 
eller i övrigt berörs av eventuellt beslut. 

 
 

Namn Adress 
  

Postnr, ort Telefonnummer 
  

Signatur Datum 
  

 
 

Namn Adress 
  

Postnr, ort Telefonnummer 
  

Signatur Datum 
  

 
 

Namn Adress 
  

Postnr, ort Telefonnummer 
  

Signatur Datum 
  

 
 

Datum 
…………………………………………………………… 

 
 

Underskrift 
……………………………………………………………. 

 
 

Fylls i av serviceförvaltningen: 
 

Beslut om utförande enligt önskemål 
Annan åtgärd enligt nedan 
Ingen åtgärd enligt nedan 
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Behandling av personuppgifter enligt GDPR 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och telefonnummer. Syftet med 
en sådan behandling är för att kunna administrera och planera kommuninnevånarnas önskemål gällande 
trädfällning.  
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter 
kommer att bevaras i kommunens ärendehanteringssystem.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med någon annan aktör, varken internt eller med tredje 
part. Vi kommer således aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är Servicenämnden i Hammarö kommun, Box 12, 663 21 Skoghall. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller 
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på telefon 054-51 50 00 eller e-post service@hammaro.se. Du når 
vårt dataskyddsombud via Kontaktcenter på telefon 054-51 50 00. Om du har klagomål på vår behandling av 
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  
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