BOXHOLMS KOMMUN
SamhälIsbyggnadskontoret

Ansökan om trädfällning eller
röjning av sly på kommunens
mark

Ifylld ansökan och eventuella bilagor skickas till:
Boxholms kommun Box 79
SamhäIIsbyggnadskontoret
595 03 Boxholm
Averkning sker under vintersäsongen. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast ä oktober för att
kunna behandlas under kommande vinter. Du kontaktas sedan av kommunens landskapsingenjör .
Observera att det ej är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla, beskära eller på något sätt skada träd
på annans mark utan tillstånd

Ansökan avser
Borttagning av träd

Röjning av sly

Motivera fällning/rörning

Uppgifter om dig som söker

Trädens/växtIighetens läge
Enkel skiss som visar träden/växtlighetens läge utanför tomten. Behöver du mer plats bifoga skiss på separat papper. Bifoga gärna foto.

Underskrift sökanden
Ort och datum

Namnteckning

Postadress
Boxholms kommun
Box 79
59010 Boxholm

Namnförtydligande

Besöksadress
Storgatan 20

Telefon
0142-895 00
Telefax
0142-516 54

Internetadress
www.boxholm.se

e-postadress
Kommun@boxholm.se

Hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du information om på nästkommande

BOXHOLMS KOMMUN
Sarnhällsbyggnadskontoret

Behandling av personuppgifter
För att kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt behöver vi spara dina
personuppgifter så som namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer och e-post.
När du kontaktar Boxholms kommun via formulär på webbplatsen, blanketter, via epost eller en e- tjänst och klickar på “Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännanande
(samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. All behandling av personuppgifter sker i
enlighet med bestämmelserna I dataskyddsförordningen (GDPR) och övrig lagstiftning..
-

-

'

Kommunens styrelse och nämnderna är personuppgiftsansvariga för personuppgifter
som behandlas inom respektive styrelse/nämnds verksamhetsområde.
Personuppgiftsansvariga ansvarar för att behandling av personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen och annan lagstiftning.
Kommnunstyrelsen och nämnderna har utsett ett gemensamt dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet heter Tonna Söderberg och nås via e-post:
dataskyddsombud@itsam.se eller växel teIefon 0494 197 00.
Dataskyddsombudet uppgift är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom
organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Den
som är missnöjd med hur kommunen behandlar personuppgifter eller har andra
frågor som rör detta område kan kontakta dataskyddsombudet.
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Postadress: BOXHOLMS KOMMUN Box 79 590 IO BOXHOLM Besöksadress: Storgatan 20
Te1efon:0142 895 00 Fax: 0142 516 54 E post: kommun@boxholm.se
Hemsida: www.boxholm.se Organisationsnr.: 212000 0407
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