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Policy kring nedtagning av träd 

Alla träd som står på kommunägd mark handhas av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Större skogsområden sköts av upphandlad skogsförvaltare i enlighet med en 
skogsbruksplan som Skogsstyrelsen har upprättat. Enstaka träd som enskilda vill ta 
ned får bedömas från fall till fall. 

Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan tillstånd. Det är 
kommunens ansvar att agera vid otillåten grävning i närhet till träd, otillåten 
trädfällning och vid åverkan på träd som till exempel ringbarkning eller annan 
skadegörelse. 

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla träd och goda skäl måste finnas för 
en sådan åtgärd. 

Fyll i e-tjänsten ”Ansökan om trädfällning" om du önskar ta ned ett träd. Du hittar 
tjänsten i vår e-tjänstportal eller genom att följa länken: 
https://etjanster.alvesta.se/ansokan-tradfallning. För att ansökan ska kunna 
behandlas/åtgärdas under påföljande skötselperiod som huvudsakligen är mellan 
november- april ska den vara inskickad till Alvesta kommun senast den 30 
september. I ansökan beskriver du vilka träd som du önskar få nedtagna och skälet 
till det. 

Vid bedömningen tas hänsyn enligt nedan. 
Hänsyn tas till: 

- Om träd är farligt för husägaren/allmänheten eller det finns risk för 
stormskador. 

- Hur påverkar en fällning undervegetationen, tillväxt av sly med mera 

- Om trädet är skyddsvärt, t. ex ädellöv eller jätteträd. För mer info (länkar till 
NV och LS) 

- Vid önskemål om nedtagning av träd för solcellspaneler kommer 
bedömning att ske före och efter att anläggningen tagits i bruk. 

Hänsyn tas inte till: 

- Att löv från kommunens träd blåser in på privat mark. 

- Att träd står i vägen för paraboler och stör mottagningen. 

- Att träd skuggar på uteplats o dyl. 

- Bär, frukter och pollen  

Ta gärna kontakt i tidigt skede för ett gott resultat för både miljö och människa.  

Magnus Wigren 
Förvaltningschef 

Sara Hedlund 
Trädgårdsingenjör 
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