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Ansökan
Borttagande av träd på kommunens mark
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Sökandes uppgifter
  

Postnummer

Efternamn

E-post

Adress

Telefon

Förnamn 

Ort

Orsak till trädfällning
  

Antal träd som önskas fällas:

Berörda grannars tillåtelse
  

Adress

Namn

Namn

Adress

Adress

Namn 

Adress

Namn 

• En avgift på 750 kr/timme inkl. moms kommer att faktureras sökanden för trädfällning. Första påbörjade timme 
debiteras med 750 kr inkl. moms. Därefter debiteras varje påbörjad halvtimme (gäller inte träd som fälls på grund 
av direkt fara för omgivningen).

• Om trädfällningen ska ske av sökanden ska avtal om frihuggning skrivas mellan kommunen och sökanden där 
sökanden får köpa träden på rot.

  Ort och datumNamn

Namnunderskrift
Undertecknad har tagit del av giltiga bestämmelser och försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta.

Ansökan skickas till:  Älvkarleby kommun, Tekniska kontoret, Box 4,  814 21 SKUTSKÄR

Handläggarens noteringar
  

Datum

Kommentar

Åtgärdat av

Handläggare

Antal timmar
x timavgift

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja

Nej
Ja
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,  
samhallsbyggnad@alvkarleby.se 026-830 00 (växel).  

Vi samlar in uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder 
på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (rättslig grund se dataskyddsförordningen artikel 6.1 
b).  

Uppgifterna kommer att lagras/sparas i vårt ärendehanteringsprogram. 
Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan också ställas till dataskyddsombudet Malin Persson, 026-831 57 
eller Erik Klippmark, 026-831 12, dataskyddsombud@alvkarleby.se 
Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. 
Du har rätt att lämna klagomål om personpuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen.
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