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Trädfällningspolicy för Boxholms kommun 

 
Syfte 
Syftet med denna policy är att ge ett underlag för en enhetlig handläggning av 
ärenden som rör träd på offentlig mark i Boxholms kommun. Policyn syftar även till 
att klargöra kommunens ställningstaganden vid fällning och beskärning av träd på 
kommunens mark gentemot allmänheten. 
 
 
Beslut om trädfällning 
Generellt är kommunen restriktiv med fällning av träd och det måste finnas goda skäl 
för en sådan åtgärd. För att en åtgärd ska ske behöver det vara tydligt varför trädet 
behöver fällas eller beskäras och på vilket sätt det orsakar besvär.  
 
Endast träd som utgör en uppenbar fara för liv och egendom tas ned omgående. En 
bedömning på plats av trädets status ska alltid ske. Nedan beskrivs olika intressen 
som påverkar de beslut som tas. 
 
 
Allmänna intressen 

 Träd är en viktig del i den offentliga miljön, för vår stadsmiljö och för 

karaktären i varje enskilt bostadsområde. Grönområden fungerar som stadens 

”lungor” och bidrar med bland annat rening av dagvatten, avgaser samt skyddar 

mot störningar.  

 

 Vissa träd är särskilt skyddade via detaljplaner eller genom särskilt skydd enligt 

miljöbalken t.ex. naturreservat, biotopskydd, naturminne och Natura 2000. För 

dessa träd gäller särskilda regler.  

 

 Naturmark i tätbebyggelse är av ett stort värde både för växt- och djurliv samt 

som närrekreationsområde för boende.  

 

 Naturmarken ska vårdas vilket innebär att olikåldriga bestånd bör finnas och få 

utvecklas. Detta innebär att ungskott (sly) inte tas bort slentrianmässigt eller att 

fullvuxna träd alltid ska stå kvar. Helheten ska beaktas.  

 
 
 
 



 

 2 (2) 

 

  

  

  

  

Enskilda intressen 

 Grenar som hänger in över tomten eller rötter som växer in över tomtgräns. 

(Jordabalkens bestämmelser 3 kap 2 § innebär att fastighetsägaren har rätt att ta 

bort grenar och rötter om de växer in över tomtgräns och orsakar olägenheter. 

Dock ska områdets ägare/förvaltare först beredas möjlighet att åtgärda 

problemet.) 

 

 Trädet utgör en fara för liv eller egendom. 

 

Olägenheter nedan är generellt sett inte tillräckliga skäl för trädfällning: 

 Löv- och fröfällning 

 Störd mottagning för parabolantenn 

 Allergier 

 Beskuggning av tomt 

 Skymd utsikt 

 

Ingen plantering, beskärning eller fällning av träd får ske på kommunal mark utan 

förvaltarens tillstånd. Eventuella åtgärder utförs i största möjliga mån av kommunens 

egna utförare. För mindre skötselåtgärder såsom slyröjning eller gräsklippning kan 

ett skötselavtal tecknas med kommunen. 

 

 

Hantering 
Ansökan om nedtagning av träd inlämnas till Byggnadsnämnden i Boxholms 

kommun. Av ansökan ska det tydligt framgå skäl till önskad åtgärd samt utpekande 

av platsen/trädet.  

 

Vid bedömning av ansökan genomförs först ett platsbesök. Vid besöket bedöms 

trädets betydelse för området som helhet, dess placering i förhållande till tomtgräns, 

trädets kondition samt ekologiska och estetiska värden. Här vägs intressena mot 

varandra. Efter platsbesöket tas ett beslut och återkoppling sker till sökanden.  

 

Nedtagning av akut dåliga träd kan ske året runt. Nedtagning av träd som inte 

bedömts vara akut dåliga samordnas internt till ett par tillfällen per år för en god 

ekonomi och tid. Beskärningar sker endast då det är lämpligast för träden (det vill 

säga under juli-september eller november-februari). 

 

 


