
Avtal om trädfällning på kommunens mark 
 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN  

18686 VALLENTUNA 

BESÖK: TUNA TORG 2 

TFN: 08-58785000 ·  FAX: 08-58785100 

SBF@VALLENTUNA.SE 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

Skogsägare 

Vallentuna kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Avdelning 

Postadress 186 86 Vallentuna 

Handläggare Telefon 

 
Fastighetsägare/sökande 

Namn 

Adress Postadress 

Fastighetsbeteckning Telefon 

E-postadress Mobil 

 
Beskrivning 

Dessa träd önskas fällas (ritning kan bifogas) 

Dessa träd får fällas 

Särskilda villkor 

     Den sökande ska informera grannar innan åtgärden påbörjas  

     Den sökande ska inhämta skriftligt godkännande från berörda grannar 

 
Tidplan 

Åtgärden ska vara avslutad och området städat senast 

 
Fastighetsägare/sökande       Den sökande har tagit del av villkorsbilagan 

Underskrift representant från Vallentuna kommun Underskrift sökande 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Datum Datum 

 
Avslut                                          Arbetet slutfört och godkänt 

Underskrift representant från Vallentuna kommun Datum 
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Trädfällning på kommunens mark -villkorsbilaga 

 
Vallentuna kommun får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla 
träd som står på kommunens park- och naturmark. För att kunna göra en 
enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har sådana 
önskemål fyller i och skickar in blanketten. 
Observera att blanketten endast gäller för träd som står på kommunal 
park-, natur eller trafikmark och som förvaltas av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Vallentuna kommun.  
 
Om du misstänker att ett träd riskerar att falla och att någon eller något 
då kan komma till skada – ring då direkt till kommunens felanmälan på 
tel.08-587 850 00 detta gäller även träd som ni redan fått lov att ta ner. 
 

Efter att du fyllt i och skickat in blanketten görs en bedömning utifrån 
kriterierna nedan: 

 
Kriterier för bedömning av träd 
 
Kommunens policy är att inte fälla friska träd och generellt är vi väldigt 
restriktiva. Varje fall och träd bedöms dock enskilt utifrån följande 
kriterier: 
 

Trädets värde med avseende på ålder, status, art och biologiskt värde. 
Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets 

karaktär och estetik. 
 
Beslut meddelas så snart som möjlighet ges.  
 
Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av den sökande. 
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Ansökan skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Tuna torg 2 
186  86 Vallentuna 
Märk kuvertet ”Fällning av träd” 
 

Avtalet fylls i och skickas in till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Villkor för avtalet 
 
1§ Tillståndet gäller under tre månader från den dag Vallentuna kommun 
undertecknar avtalet. Detta avtal förfaller om fällning av träd ej är 
vidtagen under den tid som tillståndet gäller. 
 
2§ Berörda grannar skall informeras om när åtgärden påbörjas.  
 
3§ Åtgärden skall utföras med stor försiktighet och med hänsyn till 
närboende och allmänhet 
 
4§ Fastighetsägaren förbinder sig att uppdraga åt ett företag med 
erfarenhet av trädfällning, F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring för 
att utföra uppdraget. Åtgärden utförs på den sökandes bekostnad. 
 
5§ Åtgärden utförs på den sökandes ansvar och risk. Den sökande svarar 
för eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, 
även innefattande skador på tredje man. Kommunen skall hållas 
skadeståndslös. 
 
6§ Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärden skall vara avslutad, virke 
bortforslad, trädstubbe fräst, marken återställd senast det datum som 
fastställs i 1 §. Om borttransport, städning och återställning inte utförs 
inom den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på 
fastighetsägarens bekostnad. 
 
7§ Vite för träd som inte får fällas men som fälls ändå eller skadas 
allvarligt utgår med 5 000 kronor per träd.  
 
8§ På vissa platser kan en trafikanordningsplan vara nödvändig. Ansökan 
ska då komma in till kommunen och godkännas innan arbetet kan utföras, 
detta bekostas av den sökande. 
 


