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Till sökanden som vill fälla träd på kommunal mark 

Ditt ärende ansökan om trädfällning registreras i en databas och besiktning av inkomna ärenden 
sker en gång om året under hösten. Vi behandlar alla önskemål i turordning. Generellt är vi 
restriktiva med att tillåta fällning av träd.  
 
Varje önskemål bedöms utifrån trädets ålder, art och biologiskt värde samt dess betydelse i 
den omgivande miljön.  
 
Kommunen meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges. Se Villkor för tillståndet på sidan 
3. Du måste fylla i alla sidor i ansökan för att vi ska behandla den. 
 

Obs! Det är inte tillåtet enligt svensk lag att fälla träd på annans mark utan tillstånd. 

Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av den sökande. 

Skickas eller lämnas in till: 

MTG-kommunerna   Fyll i och skriv ut ansökan. 

Verksamhet teknik 

Stadshuset  

542 86 Mariestad 

 

Ansökan om trädfällning  

Dokumentet fylls i och skickas in till verksamhet teknik. 

Namn Adress 

Telefon E-post 

 

Beskrivning av önskemål och motiv för fällning etc: 

Skriv ut 
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Skiss/beskrivning över området med trädet/trädens placering: 

 

Godkännande av berörda grannar 

Ansökan ska vara godkänd av berörda grannar för att vara giltig. Berörd granne är 

den eller de som bor inom 100 m och har trädet/träden inom synhåll. 

Namn Adress 

E-post Underskrift 

  

Namn Adress 

E-post Underskrift 

 

Namn Adress 

E-post Underskrift 

 

Namn Adress 

E-post Underskrift 

 

Namn Adress 

E-post Underskrift 
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Villkor för tillstånd att få fälla träd på kommunal mark 
 
1 §  Eventuellt tillstånd kommer att gälla under sex månader från den dag 

verksamhet teknik undertecknat tillståndet. Tillståndet upphör att gälla om 
fällning av träd ej är vidtagen under den tid som tillståndet gäller.  

 

2 §  Sökanden åtar sig att informera grannarna om när åtgärden påbörjas.  

  
3 §  Allt arbete skall utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende 

och allmänhet.  

4 §  Sökanden förbinder sig att uppdra åt ett företag som kommunen utser att 
utföra arbetet. Företaget har F-skattsedel och gällande ansvarsförsäkring. Allt 
arbete utförs på sökandens bekostnad.  

5 §  Allt arbete utförs ytterst på sökandens ansvar och risk. Sökanden svarar för 
eventuella skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även 
innefattande skador på tredje man. Kommunen skall hållas skadeslös.  

6 §  Sökanden ansvarar för att trädfällning, bortforsling av virke samt städning är 

avslutad senast inom den i 1 § angivna tidsperioden. Vid behov innefattar 

detta även bortfräsning av stubbe, besked om detta ges vid beslut. Om 

städning mm inte utförs inom den föreskrivna tiden har kommunen rätt att 

utföra arbetet på sökandens bekostnad. 

 

 

Härmed intygas att ovanstående villkor accepteras 

 

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande 

 
 
 

Kommunens godkännande 

                                                   Ja                Nej 

Dnr 

Underskrift Namnförtydligande 

 

 

  


	Namn: 
	Adress: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Beskrivning av önskemål och motiv för fällning etc: 
	Skissbeskrivning över området med trädetträdens placering: 
	Namn_2: 
	Adress_2: 
	Epost_2: 
	Namn_3: 
	Adress_3: 
	Epost_3: 
	Namn_4: 
	Adress_4: 
	Epost_4: 
	Namn_5: 
	Adress_5: 
	Epost_5: 
	Namn_6: 
	Adress_6: 
	Epost_6: 
	Ort: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Ja: 
	Nej: 
	Dnr: 
	Namnförtydligande_2: 
	Skriv ut: 


