TRÄDFÄLLNING
Till dig som har önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens park- och naturmark.
Vi får in många önskemål från kommuninvånarna angående nedtagning av träd i kommunens parker och
naturområden. För att vi skall kunna hantera alla förfrågningar och göra en enhetlig bedömning i varje enskilt
fall, ber vi dig lämna in bifogad ansökan. Skrivelsen kommer att behandlas av tekniska förvaltningen, som är
ansvarig förvaltare för park- och naturområden i Sjöbo kommun och en bedömning görs utifrån följande
kriterier:
 Trädets betydelse för området som helhet.
 Trädets ekologiska och estetiska värden.
 Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
 Trädets kondition.
Sjöbo kommun är väldigt restriktiv mot att fälla friska träd eftersom de är mycket värdefulla för vår miljö,
synpunkter som att träden skuggar, skymmer utsikt, skymmer antenner eller fäller sina löv på din tomt beaktas
normalt inte.
Ansökan om nedtagning av träd
Skrivelsen ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 15 september för att kunna behandlas/åtgärdas
under påföljande vinterhalvår. Ansökan avser endast träd som står på kommunal gatu-, park- eller naturmark
och som förvaltas av tekniska förvaltningen.
Ansökan skickas till:
Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30, 275 33 Sjöbo.
Tekniska förvaltningen meddelar beslut under hösten.
Vid eventuella frågor vänligen kontakta, kundtjänst på telefon 0416 - 271 53.
Den sökandes:
Namn:

Adress:

Postnr ort:

Tfn:

Beskrivning av önskemål och motiv för fällning, etc:

SJÖBO KOMMUN
Tekniska förvaltningen
Ommavägen 30, 275 39 Sjöbo
0416 – 271 53, teknik@sjobo.se
www.sjobo.se

Plan över området med trädets/trädens placering

Godkännande av berörda grannar:
Ansökan ska vara godkänd av närmaste berörda grannar för att vara giltig.
Namn:

Adress:

Postnr ort:

Tfn:

Signatur:

Datum:

Namn:

Adress:

Postnr ort:

Tfn:

Signatur:

Datum:

Namn:

Adress:

Postnr ort:

Tfn:

Signatur:

Datum:

Datum: _______________ Den sökandes signatur: ____________________________

SJÖBO KOMMUN
Tekniska förvaltningen
Ommavägen 30, 275 39 Sjöbo
0416 – 271 53, teknik@sjobo.se
www.sjobo.se

Fylls i av tekniska förvaltningen.
Beslutas att utföras enligt önskemål ovan.
Annan åtgärd enligt nedan.
Ingen åtgärd enligt motivering nedan.
Åtgärd och motivering:

SJÖBO KOMMUN
Tekniska förvaltningen
Ommavägen 30, 275 39 Sjöbo
0416 – 271 53, teknik@sjobo.se
www.sjobo.se

