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Policy för trädfällning på kommunal mark inom Kungsörs 
kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2015-10-12, § 142 

 

 

 

Policyn för trädfällning på kommunal mark har tagits fram för att förtydliga kommu-

nens ställningstagande vid fällning och beskärning av träd på kommunens mark, samt 

för att klargöra roller och ansvar för detta. Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. 

För en del boende i närheten kan det vara viktigt att träd ska ner, för andra kan det 

vara viktigt att behålla dem.  

 

Syfte 

I och med denna policy finns ett underlag för en enhetlig handläggning av ärenden 

som rör trädfällning på kommunal mark. 

 

Beslut om trädfällning 

Generellt är kommunen restriktiv med fällning av träd och det måste finnas goda skäl 

för en sådan åtgärd samt en skriftlig motivering.  

 

Nedan följer en beskrivning av olika intressen som påverkar de beslut som tas. 

 

Allmänna intressen 

 Natur i tätbebyggt område har stor betydelse för områdets karaktär, rekreation och 

friluftsliv samt för växt- och djurliv.  

 Grönområden fungerar som stadens ”lungor” och bidrar med bland annat rening 

av dagvatten, avgaser och skyddar mot störningar. 

 En del träd är skyddade via detaljplan eller genom särskilt skydd enligt miljöbal-

ken, t.ex. naturreservat, biotopskydd, naturminne och Natura 2000. För dessa träd 

gäller särskilda regler. 

 Ädellövträd ska sparas i största möjliga mån. 

 Olikåldrade bestånd bör finnas och utvecklas i tätortsnära natur. Helheten ska 

beaktas, därför ska inte ungskott (sly) slentrianmässigt tas bort och fullvuxna träd 

kan inte alltid få stå kvar. 

 Endast träd som utgör en uppenbar risk eller fara för liv eller egendom tas ned 

omgående.  
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Enskilda intressen 

 Angående grenar som hänger in över tomten eller rötter som växer in över tomt-

gräns gäller Jordbalkens bestämmelser: (Jordbalkens bestämmelser 3 kap 2 § in-

nebär att fastighetsägaren har rätt att ta bort grenar och rötter om de växer in över 

tomtgräns och orsakar olägenheter. Dock ska områdets ägare/förvaltare först be-

redas möjlighet att åtgärda problemet).  

 Endast träd som utgör en uppenbar risk eller fara för liv och egendom tas ned 

omgående. 

 

Olägenheterna nedan är generellt sett inte tillräckliga skäl för trädfällning: 

 Löv- och fröfällning 

 Störd mottagning av parabolantenner eller annan teknisk utrustning 

 Allergier  

 Träd som skymmer sol och/eller utsikt 

 

Hantering 

Ansökan 

Ansökan om nedtagning av träd sker via kommunens hemsida och via ett formulär 

där det tydligt ska framgå skäl till önskad åtgärd samt placering av träd. Principen är 

att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan.      

 

En inkommen ansökan bedöms först genom ett platsbesök. Vid platsbesöket bedöms 

följande: 

 trädets betydelse för området som helhet 

 trädets placering i förhållande till tomtgräns samt täthet i beståndet 

 trädets kondition 

 ekologiska och estetiska värden 

 

Här avvägs också de allmänna intressena gentemot de enskilda. Efter platsbesök och 

avvägning av intressen tas ett beslut och återkoppling sker till sökande. 

 

Åtgärder 

Nedtagning av akut dåliga träd kan ske under hela året. Nedtagning av träd som inte 

bedöms vara akut dåliga samordnas internt till ett par tillfällen per år för en god eko-

nomi och planering. Nedtagning sker främst under vinterhalvåret november- februari 

då det är lämpligast för träden. Under vissa perioder på året inkommer många anmäl-

ningar och då kan beslut, årterkoppling och åtgärder ta längre tid. 
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Eventuella åtgärder utförs i största möjliga mån av kommunens egna utförare, det vill 

säga av naturvårdslaget eller parkavdelningen. I vissa fall kan det bli aktuellt att ta in 

en arborist.  

 

Trädfällning på kommunens mark utan tillstånd är egenmäktigt förfarande och där-

med straffbart enligt svensk lag.  

___________ 


