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SID 1 /4  Stadsmiljö- och serviceförvaltningen  

Allmänna upplysningar  
Allmänna upplysningar om fällning och beskärning av träd och buskar på allmän platsmark 

 

Vi får ofta förfrågningar från allmänheten angående fällning/beskärning av träd och buskar på kommunens mark. För att vi 
ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning ber vi dig fylla i och lämna in den här ansökan.  

 

Din ansökan kommer att behandlas av stadsmiljö- och serviceförvaltningen utifrån följande kriterier:  

- trädets karaktäristiska betydelse för området som helhet  

- trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde 

- trädets kondition och utvecklingsmöjligheter 

 

Generellt är vi restriktiva med att tillåta fällning av träd. Varje enskilt fall bedöms för sig. 

Inblåsande löv, frön, pinnar eller mer solljus betraktar staden inte som tillräckliga skäl till att ta ner träd. Fastighetsägaren 
har däremot rätt att få grenar och rötter borttagna om de växer in över tomten och orsakar olägenhet.  

 

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 september för att kunna behandlas och åtgärdas påföljande vinter. 
Förklara utförligt var trädet/busken står och varför du ansöker om åtgärder. Försök att vara så detaljerad som möjligt i din 
beskrivning och komplettera gärna med foto. Tänk på att din ansökan endast kan gälla träd och buskar som står på allmän 
platsmark. Om du är osäker på vems mark det är kontakta Servicecenter på nedanstående kontaktuppgifter.  

Skicka ansökan (sid 2–3 och i förekommande fall sid 4) till:  

stn@sundbyberg.se 

eller  

Sundbybergs stad 
Stadsmiljö- och serviceförvaltningen 
Östra Madenvägen 4 
172 92 Sundbyberg 
 
Märk kuvertet: Trädfällning 

Vid frågor, kontakta oss gärna! 

 

stn@sundbyberg.se  

eller 

Servicecenter 08-706 65 00, vardagar efter kl 9.00-15.30  

 

Om ett träd bedöms vara en säkerhetsrisk kommer det att 
åtgärdas så snart som möjligt. 
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Fällning och beskärning av stadens träd 
Ansökan om fällning och beskärning av träd och buskar på allmän platsmark  

Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att hantera fällning och beskärning av stadens träd och buskar. Staden kommer att spara dina uppgifter i två år efter 
att du lämnat in dem till oss. Läs mer på http://sundbyberg.se/dataskydd. 

Ansökan avser 
Fällning av enstaka träd Fällning av grupp av träd Röjning av buskar och/eller sly Beskärning av träd 

☐  ☐ ☐ ☐ 

Beskrivning av önskemål och motiv  
T.ex. Skugga, sikt, framkomlighet för fällning m.m. 

  

Skiss/beskrivning över området 
Med adress och en tydlig placering av träd/buskar. Ange också trädslag.  

  

Kontaktuppgifter 
Namn 

  
Adress Telefon dagtid 

    
Område Postnummer och ort 

    
E-post 
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Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

    
Underskrift 

 

Beslut  
Fylls i av tekniska enheten  
Åtgärdas enligt ansökan Åtgärdas enligt nedan Ingen åtgärd enligt nedan 

☐ ☐ ☐ 

Motivering 
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Godkännande av berörda grannar 
Din ansökan om fällning och beskärning av träd och buskar på allmän palatsmark ska vara godkänd av dina närmsta 
grannar, om dessa berörs, för att vara giltig. Berörda grannar är personer som kan se trädet/busken som avses från sin 
fastighet eller i övrigt berörs av åtgärden.  

 
Namn 

  
Adress Postnr och ort 

    
Telefon dagtid E-post 

    
Datum Underskrift 

   

 
Namn 

  
Adress Postnr och ort 

    
Telefon dagtid E-post 

    
Datum Underskrift 

   

 
Namn 

  
Adress Postnr och ort 

    
Telefon dagtid E-post 

    
Datum Underskrift 

   

 
Namn 

  
Adress Postnr och ort 

    
Telefon dagtid E-post 

    
Datum Underskrift 

   

 


	Område: 
	Namnförtydligande: 
	Ansökan avser fällning av enstaka träd: Off
	Ansökan avser fällning av grupp av träd: Off
	Ansökan avser röjning av buskar och/eller sly: Off
	Ansökan avser beskärning av träd: Off
	Beskrivning av önskemål och motiv (till exempel skugga, sikt, framkomlighet för fällning med mera): 
	Skiss/beskrivning över området (med adress och en tydlig placering av träd eller buskar: 
	 Ange också trädslag): 

	Namn på kontaktperson: 
	Adress till kontaktperson: 
	Telefon dagtid till kontaktperson: 
	Områdets postnummer och ort: 
	E-post till kontaktperson: 
	Datum för underskrift: 
	Granngodkännande 1 Namn: 
	Granngodkännande 1 Adress: 
	Granngodkännande 1 Postnr och ort: 
	Granngodkännande 1 Telefon dagtid: 
	Granngodkännande 1 E-post: 
	Granngodkännande 1 Datum: 
	Granngodkännande 2 Namn: 
	Granngodkännande 2 Adress: 
	Granngodkännande 2 Postnr och ort: 
	Granngodkännande 2 Telefon dagtid: 
	Granngodkännande 2 E-post: 
	Granngodkännande 2 Datum: 
	Granngodkännande 3 Namn: 
	Granngodkännande 3 Adress: 
	Granngodkännande 3 Postnr och ort: 
	Granngodkännande 3 Telefon dagtid: 
	Granngodkännande 3 E-post: 
	Granngodkännande 3 Datum: 
	Granngodkännande 4 Namn: 
	Granngodkännande 4 Adress: 
	Granngodkännande 4 Postnr och ort: 
	Granngodkännande 4 Telefon dagtid: 
	Granngodkännande 4 E-post: 
	Granngodkännande 4 Datum: 


