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När ansökningar om lov för trädfällning handläggs ska vägföreningen väga allmänna 
intressen mot enskilda intressen. 

1 Allmänna intressen 
Träd och tätortsnära skogsområden fungerar som gröna lungor och fyller en rad funktioner i 
samhället och påverkar inte enbart dem som bor närmast området. Det är därför viktigt att se 
till det rekreativa och estetiska värdet för hela området samt till variationen av trädbeståndet. 
 
Nedan är några faktorer som påverkar bedömningen av ansökningar: 

• Det ska finnas olikåldrade (skogs)miljöer. Det innebär att ungskott och sly inte 
slentrianmässigt ska röjas bort och att stora fullvuxna träd måste inte alltid måste 
bevaras. 

• Hänsyn ska tas till hur eventuella åtgärder påverkar ljusförhållandet för den växtlighet 
som blir kvar, exempelvis örtskiktet eller intilliggande träd. 

• Om träden utgör befintliga eller möjliga boplatser för djur- och fågelliv påverkar det 
beslut då det är viktigt att den biologiska mångfalden gynnas. 

• Träd bidrar till förbättrad luftkvalitet och produktion av syre samt skyddar mot vind och 
utjämning av temperatur. 

• Träd fördröjer och hjälper till vid omhändertagande av regn- och dagvatten. 
• Särskilda bestämmelser kan finnas där träd eller grönområden är skyddade. 
• Gamla träd och träd grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd är särskilt skyddsvärda 

träd 

2 Enskilda intressen 
Enskilda intressen kan vara: 

• Risk för skada då ett träd är gammalt, skadat eller lutar mot huset. 
• Att rotsystemet påverkar husets grundläggning. 
• Önskan om att ordna en yta för odling, infart eller parkering, bostadshus, uthus eller 

friggebod. 
• Olägenhet på grund av trädskugga. 

3 Godkännande från berörda grannar 
Att ta ner träd kan ibland innebära motstridiga önskemål hos närboende. För en del boende 
är det angeläget att ett träd fälls medan det för andra är lika angeläget att trädet bevaras. Det 
är därför viktigt att samtliga berörda grannar är tillfrågade innan ansökan skickas in. 
Principen är att alla berörda grannar ska stå bakom ansökan. Skulle det finnas motstridiga 
önskemål är det din skyldighet att detta tydligt framgår i din ansökan. Dina grannar ska även 
informeras när ansökan är inskickad till vägföreningen. Berörda grannar är dem som bor i 
direkt närhet samt även dem som från sin fastighet kan iaktta träd eller område. 
 

4 Godkännande process 
I den godkännande processen kommer vägföreningen att ta hänsyn till grannarnas åsikter 
såväl som åsikter av de som nyttjar området.  



 

Dokument: Riktlinjer trädfällning 
 

 

Dokumentnummer Version Datum Status Sida 
HSVF-000168 1.0 201x-xx-xx Arbetet 4(5) 

©2017 Hemmesta Södra Vägförening 

5 Olovlig trädfällning 
Då olovlig trädfällning sker kommer vägföreningen att göra en polisanmälan. 

6 Ansökan 
Medlem som önskar avverka träd skall skriftligen söka tillstånd hos vägföreningens styrelse. I 
ansökan ska finnas en redogörelse för motiv för fällning av träden och följande handlingar: 

• Ifylld blankett “Ansökan om trädfällning”. 
• Situationsplan/karta med markering av vilka träd och trädslag som ansökan avser. 
• Foton av trädet och omgivningen. 
• Frågeställaren ska markera de träd som ansökan avser med plast-band eller 

liknande. 
• Styrelsens beslut om avverkning meddelas medlemmen skriftligen eller email. 

7 Kostnader vid trädfällning 
Medlemmen bekostar själv genomförandet av godkänd åtgärd.  
 
I de fall risk för fallande träd eller t.ex. rotvälta föreligger bekostar styrelsen fällningen. Vid 
tillfällen där tvist uppstår om nivå av risk för fallandet med medlem, kan styrelsen kalla in en 
specialist på området.  
 

 
Ansökningar bedöms löpande. 
Skicka din ansökan till: styrelsen@hemmesta-svf.se 
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