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Blankettanvisning och information
Se sidan 3. 

ANSÖKAN 
om fällning eller beskärning av träd 

Skickas till: 
Ludvika kommun 
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen 
771 82 Ludvika 

Sökande 
Namn E-postadress 

Gatuadress Telefonnummer dagtid 

Postnummer och -ort Mobilnummer 

Önskemålet avser 

 Fällning av träd 
 Beskärning av träd 
 Röjning eller gallring i natur- eller skogsområde 
Motivera varför du vill att trädet ska tas bort eller beskäras eller varför röjning eller gallring ska ske 

Trädplacering 
Skissa eller beskriv trädets placering så noggrant som möjligt. 
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Godkännande av berörda grannar 
Önskemålet ska vara godkänt av närmast berörda grannar för att vara giltigt. 

Berörd granne 
Namn E-postadress 

Gatuadress Telefonnummer dagtid 

Postnummer och -ort Mobilnummer 

Underskrift 

Berörd granne 
Namn E-postadress 

Gatuadress Telefonnummer dagtid 

Postnummer och -ort Mobilnummer 

Underskrift 

Berörd granne 
Namn E-postadress 

Gatuadress Telefonnummer dagtid 

Postnummer och -ort Mobilnummer 

Underskrift 

Sökandes underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 
Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr. 

Fylls i av Ludvika kommun 

 Beslut att åtgärda enligt önskemål 

 Annan åtgärd 

 Ingen åtgärd 
Motivering 

Datum 

Underskrift  Namnförtydligande 

http://www.ludvika.se/gdpr


3 

Blankettanvisning 

Önskemål om nedtagning eller beskärning av träd eller buskar på Ludvika kommuns mark 
Vi får ofta ansökningar från allmänheten angående nedtagning av träd på 
kommunal mark. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig 
bedömning ber vi dig lämna in en skriftlig ansökan. 

Ansökan kommer att behandlas av Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens 
verksamhetsområde teknik och projekt eller verksamhetsområde planering. 

En bedömning görs utifrån 
följande kriterier 

1. Trädens betydelse för området som helhet.
2. Trädens ekologiska, estetiska, hygieniska, tekniska och ekonomiska värden.
3. Trädens kondition, utvecklingsmöjlighet och tillväxt.
4. Om träden utgör olägenhet av väsentlig betydelse.

Ansökan 

Om trädet utgör fara 

Med olägenhet av väsentlig betydelse menas inte att löv från kommunala träd 
blåser in på tomten. 

Närmast berörda grannar ska godkänna önskemålet för att vara giltigt. 

Önskemålet ska vara Ludvika kommun tillhanda senast den 31 augusti för att 
kunna behandlas och åtgärdas om möjligt under påföljande vinter. 

Beslut fattas och meddelas under höst eller vinter under månaderna oktober till 
mars. 

Ingen beskärning eller trädfällning får ske på kommunal mark utan 
godkännande från Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen. 

Ansökan skickas till Ludvika kommun, Kultur- och 
samhällsutvecklingsförvaltningen, 771 82 Ludvika eller via e-post till 
kultur.samhallsutveckling@ludvika.se. 

Misstänker du att ett träd är direkt farligt ring 0240-56 55 73 på kontorstid. Om 
ärendet är akut utanför kontorstid ring 0240-861 00. 
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