
Sid 1 

Stadsmiljöförvaltningen 

Till privatpersoner som vill fälla träd på 
kommunens park-, natur- eller trafikmark 

Stadsmiljöförvaltningen får ofta in önskemål från allmänheten om att få fälla träd som 
står på stadens park-, natur- och trafikmark. 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 stadsmiljöförvaltningen.  

Om du misstänker att det finns risk för att trädet kan falla och att någon eller något då kan 
komma till skada – ring direkt till Göteborgs Stads kontaktcenter på telefon 031-365 00 
00  

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.

Stadsmiljöförvaltningen meddelar sitt beslut så snart som möjlighet ges. 
Se Villkor för tillståndet på sidan 4.  

Trädfällningen och dess omkostnader bekostas av den sökande. 

Ansökan skickas till: 

Stadsmiljöförvaltningen 
Box 2403 
403 16 GÖTEBORG  



Sid 2 

Stadsmiljöförvaltningen 

Ansökan om trädfällning 
Dokumentet fylls i och skickas in till stadsmiljöförvaltningen.        

Namn:   

Personnummer:  

Adress:   

Telefonnummer:   

E-post:

Antal träd som ska fällas:  st.  

Beskrivning av önskemål och motiv för fällning etc. 



Sid 3 

Stadsmiljöförvaltningen 

Plan över området med trädets/trädens placering: 



Sid 4 

Stadsmiljöförvaltningen 

Godkännande av berörda grannar 

Ansökan skall 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:



Sid 5 

Stadsmiljöförvaltningen 

Villkor för tillstånd 

1. Eventuellt tillstånd kommer att gälla under tre månader från den dag
stadsmiljöförvaltningen 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 fastighetsägarens 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 punkt 1. Om städning och borttransport inte utförs inom
den överenskomna tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på sökandens
bekostnad.

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

Ort:               Datum: 

____________________  
Sökandens underskrift  

____________________ 
Namnförtydligande  

Behandling av personuppgifter 
Stadsmiljöförvaltningen kommer att behandla inlämnade personuppgifter manuellt och i datoriserade 
register. Behandling sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6 e som rör arbetsuppgifter i 
samband med myndighetsutövning. De uppgifter du lämnat kan komma att lämnas ut till myndigheter eller 
enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning, eller om det är nödvändigt för ärendets 
handläggning. Du har rätt att begära information om och rättelse av de uppgifter om dig som finns 
registrerade hos oss. Personuppgiftsansvarig är stadsmiljönämnden i Göteborg och nås på 
stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se. Box 2403, 403 16 Göteborg Tel: 031-365 00 00. Dataskyddsombudet 
nås på dso@intraservice.goteborg.se. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på 
goteborg.se/personuppgifterstadsmiljoforvaltningen.

mailto:stadsmiljo@stadsmiljo.goteborg.se
mailto:dso@intraservice.goteborg.se
https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3a202210271540189

	Kriterier för bedömning av träd
	Villkor för tillstånd

	Namn: 
	Personnummer: 
	Adress: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	Antal träd som ska fällas: 
	Beskrivning av önskemål och motiv för fällning etc: 
	Plan över området med trädetsträdens placering: 
	Namn Adress Epost Underskrift: 
	Namn Adress Epost Underskrift_2: 
	Namn Adress Epost Underskrift_3: 
	Namn Adress Epost Underskrift_4: 
	Namn Adress Epost Underskrift_5: 
	Namn Adress Epost Underskrift_6: 
	Namnförtydligande: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 


