
 

 

 
 
Ansökan om trädfällning 
 
Till koloniträdgårds- och odlarföreningar som vill fälla träd på kommunens mark som 
förvaltas av fastighetskontoret. 
 
Fastighetskontoret får ofta in önskemål från koloniträdgårds- och odlarföreningar om att få fälla 
träd som står på kommunens mark.  
 
För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill fastighetskontoret att de 
föreningar som har sådana önskemål fyller i och skickar in nedanstående ansökan. Ansökningar 
från koloniträdgårdsföreningar som är organiserade under Göteborgs Koloniträdgårdar (FGK) 
görs av den lokala koloniträdgårdsföreningen enligt fullmakt från FGK. 
 
Observera att ansökan endast gäller för de träd som står på kommunal mark och förvaltas av 
fastighetskontoret. 
 
Om ni misstänker att det finns risk för att trädet kan falla och att någon eller något kan komma 
till skada – ring direkt till fastighetskontorets arrendeenhet på telefon 031-365 00 00. 
 
Efter att föreningen skickat in ansökan görs en bedömning utifrån kriterierna nedan. Vi kommer 
att göra vårt bästa för att hantera ansökningarna inom rimlig tid, men vi ber om visad hänsyn då 
det under vår och sommar är hög arbetsbelastning. 
 
Kriterier för bedömning av träd 
 
Generellt är fastighetskontoret 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. 

 
Fastighetskontoret meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges. En godkänd ansökan funderar 
som ett avtal mellan Göteborgs kommun och föreningen. Se Villkor för avtalet på sidan 4. 
 
Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av föreningen. 
 
Ansökan skickas till: 
Fastighetskontoret 
Arrendeenheten 
Box 2258 
403 14 Göteborg 
E-post: fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se 
 
Ansökan fylls i och skickas till Göteborgs stad Fastighetskontoret. Om ansökan bifalls kommer 
den att fungera som ett avtal mellan kommunen och föreningen. Avtalet blir bindande när 
kommunen skriftligen undertecknat handlingen. 
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AVTAL OM TRÄDFÄLLNING PÅ KOMMUNENS MARK 
Mellan markägare Göteborgs kommun och  

koloniträdgårds-/odlarföreningen (föreningen) 
 

Sökandens namn       
Personnummer       
Adress       
Telefonnummer       
E-post       

 
 

 
Har det träffats följande avtal om trädfällning på kommunens mark  
Antal träd som ska fällas  Antal       

 
Beskrivning av önskemål och motiv för fällning: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan över område med trädet/trädens 
placering (bifoga gärna foto): 
 

      

 
Trädsort 

 
      

 
Trädets/trädens höjd 

 
      

2 (5)



  Sida 3/5   
 
 
 

 
 
 
 

Godkännande av berörda grannar 
 
Med berörd granne avses person som från sin fastighet har trädet/träden inom synhåll eller som i 
övrigt särskilt berörs. (Vi avser inte föreningens egna medlemmar).  
 
 
 
Fastighetsbeteckning       
Personnummer       
Adress       
E-post       
 
Underskrift 

 

 
Fastighetsbeteckning       
Personnummer       
Adress       
E-post       
Underskrift  
 
Fastighetsbeteckning       
Personnummer       
Adress       
E-post       
 
Underskrift 

 

 
Fastighetsbeteckning       
Personnummer       
Adress       
E-post       
 
Underskrift 

 

 
Fastighetsbeteckning       
Personnummer       
Adress       
E-post       
 
Underskrift 
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Villkor för avtalet 

 
1§  Tillstånd att fälla trädet/träden gäller under tre månader från den dag kommunen, 

genom fastighetskontoret, undertecknar detta avtal. Detta avtal förfaller om fällning 
av träd ej är vidtagen under den tid som tillståndet gäller. 

 
2 §  Berörda grannar skall informeras om när trädfällningen, nedan åtgärden, påbörjas. 
 
3 §  Åtgärden skall utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och 

allmänheten. 
 
4 §  Föreningen förbinder sig att uppdra åt en person eller företag med erfarenhet av  

trädfällning att utföra åtgärden. Föreningen ansvarar för att gällande 
ansvarsförsäkring finns. Åtgärden utförs på föreningens bekostnad. 

 
5 §  Åtgärden utförs på föreningens ansvar och risk. Föreningen svarar  

för eventuella skador eller kostnader som uppkommer på grund av åtgärden, vilket 
även innefattar skador på tredje man. Kommunen skall hållas skadelös. 

 
6 §  När åtgärden har utförts skall, om inte kommunen på omstående sida särskilt angett 

något annat, följande gälla.  
 
 Föreningen ansvarar för att åtgärden är avslutad, virke bortforslat  
 och platsen städad senast det datum som anges i 1 §. Om städning och 
borttransport  
 inte utförs inom den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra  
 arbetet på föreningens bekostnad.  
 
7 § Föreningen är införstådd med att det är av synnerlig vikt för kommunen att gällande 

ansvarsförsäkring enligt 4 § ovan finns och att samtliga grannar som berörs av 
åtgärden har godkänt densamma. Föreningen är vidare införstådd med att 
åsidosättande av någon av de nu sagda förpliktelserna medför rätt för kommunen 
att häva förevarande avtal. 

 
Härmed intygas att följande villkor accepteras.  
 
 
_______________  _______________________________  
Datum   Föreningens underskrift  

(av person som tecknar föreningen) 
 

 
_______________________________  
Namnförtydligande  

 
Kommunens godkännande  
 
 
_______________  _______________________________  
Datum   Underskrift  
 
 

_______________________________  
Namnförtydligande 
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Beträffande åtgärdens avslutande gäller följande [ifylles endast av kommunen]: 
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