
Älvkarleby kommuns policy för trädfällning på kommunens mark 
 
Natur i tätbebyggt område har stor betydelse för områdets karaktär, rekreation och friluftsliv 
samt växt- och djurliv. Naturen ska vårdas och utvecklas efter de lokala förhållandena för 
platsen. Träd-, busk- och örtskikt är viktiga att bevara. Bestånden ska vara olikåldrade, vilket 
medför att ungskott, så kallat sly, inte automatiskt ska tas bort medan träd inte automatiskt ska 
få stå kvar. Det kan vara lika viktigt att ta vara på små detaljer i ett bostadsområde eller en 
park som att ta hänsyn till de stora dragen i landskapet.  
 
 

�  Ädellövträd sparas i största möjliga mån. 
 
� Hänsyn ska visas för befintliga eller möjliga boplatser och vistelser för djur. 
 
� Hänsyn ska visas så att åtgärderna inte påverkar ört- och buskskiktet negativt. 

 
� En bedömning skall alltid göras på plats 

 
� Endast träd som utgör uppenbar fara för omgivning tas ned omgående 

 
 
I enighet med Älvkarleby kommuns miljömål ska det finnas skog eller annat större 
naturområde inom 1 km från bostaden för de boende. Det ska finnas ”närnatur” i form av en 
liten träddunge, äng eller buskage inom 500 meter från bostaden. 
 
 

1. Personer som önskar att få träd nedtagna eller naturmark gallrad på kommunens mark 
ska lämna in en skriftlig ansökan till kommunen. Ansökningsblankett finns på 
kommunens hemsida eller kan hämtas på bygg- och miljökontoret.  

 
2. Nedtagning av träd sker mot en avgift på 625 kronor inkl. moms.  

 
3. Berörda fastighetsägare i anslutning till trädfällningen/gallringen skall höras via 

skriftligt yttrande. Med berörda fastighetsägare menas de som bor i anslutning till 
trädet. 

 
4. Är området av sådan natur att det används för rekreation så skall intresseföreningar 

höras via skriftligt yttrande. 
 
Kommunen gör en bedömning utifrån de olika intressena och tillstyrker eller avslår begäran 
med motivering.  
 
Att ta ned träd på kommunens mark utan tillstånd är egenmäktigt förfarande och därmed 
straffbart enligt svensk lag. 


