Till privatpersoner som vill fälla träd på
kommunens mark
Samhällsbyggnadskontoret får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla träd som
står på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill
vi att du som har sådana önskemål fyller i och skickar in den nedanstående blanketten.
Observera att blanketten endast gäller för träd som står på kommunal mark som förvaltas av
Hylte kommun.
Efter att du skickat in blanketten görs en bedömning utifrån kriterierna nedan.

Kriterier för bedömning av träd
Generellt är vi restriktiva med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms för sig.
Varje träd bedöms utifrån följande kriterier:



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

Samhällsbyggnadskontoret meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges normal
handläggningstid är cirka 4 veckor under säsong för trädfällning. Se Villkor för
tillståndet på sidan 4.
Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av den sökande utöver detta
debiteras en administrativ avgift om 100 kr per träd.
Ansökan skickas till:
Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 - 180 00 vx
Fax 0345 - 181 90

sbk@hylte.se
www.hylte.se

Postgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 – 4354
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Ansökan om trädfällning
Dokumentet fylls i och skickas till Samhällsbyggnadskontoret

Namn:________________________________________
Adress:_______________________________________
Telefonnummer:________________________________
E-post:_______________________________________
Antal träd som ska fällas:_________st

Beskrivning av önskemål och motiv för fällning etc.

Plan över området med trädets/trädens placering (Bifoga gärna karta där träden markerats)

Bifoga även minst två tydliga bilder där träden framgår. Markera aktuella träd.
Gäller ansökan att träden skymmer solen är det även bra om ditt bostadshus
framgår.
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Godkännande av berörda grannar
Ansökan ska vara godkänd av berörda grannar för att vara giltig. (Med berörd granne avses
person som från sin fastighet har trädet/träden inom synhåll eller som i övrigt särskilt berörs
av ett eventuellt beslut.)
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

Namn:
Adress:
E-post:
Underskrift
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Villkor för tillstånd
1§

Eventuellt tillstånd kommer att gälla under tre månader från den dag
Samhällsbyggnadskontoret 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§

Åtgärden skall utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och
allmänhet.

4§

Sökanden förbinder sig att uppdra åt ett företag med erfarenhet av trädfällning
att utföra arbetet. Företaget skall ha F-skattsedel och gällande
ansvarsförsäkring. Åtgärden utförs på sökandens bekostnad.

5§

Åtgärden utförs på sökanden 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 åtgärden skall vara avslutad, virke bortforslat och
platsen städad senast det datum som i 1 §. Om städning och borttransport inte
utförs inom den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på
sökandens bekostnad.

7§

Åtgärden ska utföras under den period på året som är mest skonsam med
hänsyn till den biologiska mångfalden. Om det finns häckande fåglar i träden får
det inte fällas.

Undertecknad ansöker härmed om tillstånd att ta ner träd på kommunens mark och
intygar att ovanstående villkor accepteras.

Ort

Datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

4(4)

