
 Strategi för nedtagning av träd på 1 (3) 

 Örnsköldsviks kommuns mark 
  

 2014-02-04 Sbn/2013:1108 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   

Trafik- och parkavdelningen   

 

 

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Vikingagatan 38 0660–880 00 vx 188-4774 
SE–891 88 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress Fax  

Org.nr 212000–2445 samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se 0660-88097  
www.ornskoldsvik.se   

 

Strategi för nedtagning av träd på 

Örnsköldsviks kommuns mark 

Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2014-02-20, § 16 

 

 

 

Trädens betydelse i staden 
 

Träd och natur i tätorten är av stor betydelse för människan men även för 

växt- och djurlivet.  

 

Träden 

 utjämnar temperaturen i staden 

 förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp stoft och luftföroreningar 

 syresätter luften och ökar den relativa luftfuktigheten genom fotosyn-

tesen 

 dämpar vindarna 

 sänker ljudnivån 

 fördröjer flödet av dagvatten och tar upp stora mängder vatten  

 har stor betydelse för människors psykiska och fysiska hälsa 

 förstärker platsens identitet och karaktär 

 gynnar den biologiska mångfalden 

 kan vara hastighetsdämpande på trafiken. 

 

Bedömning för nedtagning av träd 
 

Bedömning för att ta ned träd görs enligt följande 

 motivering från ”sökande” till varför trädet eller träden ska avverkas 

 trädets betydelse för området som helhet  

 trädets ekologiska värde 

 trädets estetiska värde 

 trädets kondition och kvalitet 

 hur allmänheten använder det aktuella området 

 om de boende i området påverkas negativt av trädet. 
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Andra bedömningspunkter  
 

Nedtagning av träd prioriteras inte på grund av att 

 löv/barr/frön, kvistar eller pollen kommer in på tomtmark  

 de skymmer utsikten 

 de skymmer parabolantenner  

 de skuggar boningshus eller tomter del av dagen  

 det växer dåligt på tomten 

 trädet har vuxit sedan fastighetsköpet. 

 

Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd.  

Kommunen utför inte trädfällning, gallring eller andra åtgärder på privat 

mark. 

 

Olovlig trädfällning 
 

Ibland sker olovlig avverkning på kommunal mark. Anledningar till den 

olovliga avverkningen kan till exempel vara för att utöka fastighetägares 

tomtyta (för att exempelvis få plats för uppställning av bilar och släp), få 

sol på uteplats eller för att förbättra utsikten. Istället för att skogsmarken 

används som naturområde med rekreationsmöjligheter blir det en upp-

lags- och uppställningsplats. Marken privatiseras. 

 

Det är egenmäktigt förfarande och straffbart att ta ner träd på annans 

mark och Örnsköldsviks kommun polisanmäler olovlig trädfällning på 

kommunens mark. 

 

Röjning av sly 

 

All slyröjning sker i kommunal regi. Ersättningsanspråk bedöms utifrån 

hur områdets karaktär har påverkats. 

 

Kostnader för återplantering av olovligt avverkade träd 
 

Skadade eller avverkade träd medför en kostnad för kommunen på grund 

av följande åtgärder 

 - återställande av mark, eventuell borttransport av träd, 

 - inköp av nytt träd, 

 - plantering. 

 - skötsel under tre år.  
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E-tjänst 
 

Önskemålen från medborgarna att få sina närområden röjda, gallrade och 

träd nedtagna är många. Genom att inrätta en e-tjänst där önskemål sam-

las in under året kan allmänhetens frågor om beskärning, gallring och 

nedtagning av träd tillmötesgås på bästa sätt. Trafik- och parkavdelning-

en samlar in önskemålen för att sedan under september-oktober besiktiga 

dessa platser och fatta beslut om vilken åtgärd som bedöms lämplig samt 

tidpunkt för genomförande. Önskemål ska vara Trafik- och parkavdel-

ningen tillhanda senast 15 september för att kunna behandlas och eventu-

ellt åtgärdas under kommande vinterhalvår. 

 

En rättvis bedömning och en effektivisering av åtgärderna sker genom 

samordning av besiktningar och åtgärder för ett helt område där önske-

mål har inkommit.  

 


