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ANSÖKAN OM TRÄDFÄLLNING
MÖNSTERÅS KOMMUN, Tekniska kontoret

och/eller beskärning av träd och sly på

Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS
0499-171 88, tekniska@monsteras.se

kommunal mark

Denna blankett gäller ansökan om trädfällning och/eller

Datum _________________

beskärning av träd och sly på kommunal mark. Ansökan ska
vara Mönsterås kommun tillhanda senast 30 september för att
behandlas och ev. åtgärdas kommande vintersäsong, efter
tekniska kontorets beslut. Du kan skicka in denna blankett via
e-post. Var noga med att alla uppgifter är ifyllda och sparade.

Sökande
Namn

Telefonnummer

E-postadress

Mobiltelefonnummer

Adress

Postnummer

Ort

Fastighetsbeteckning

Trädets placering (Bifoga gärna karta om placering inte framgår tydligt i text)

Motiv till fällning

Beslut från tekniska kontoret
Åtgärd enligt önskemål

(Ifylles av tekniska kontoret)
Annan åtgärd enligt nedan

Motivering

Datum

Underskrift av representant från tekniska kontoret

Ingen åtgärd
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Medgivande från berörda grannar
Namnteckning

Namnförtydligande

Gatunummer

Medges (Ja/Nej)

Sida 3 (3)

Information om trädfällning på kommunens mark
Har du önskemål om slyröjning eller nedtagning av träd på kommunal mark ber vi dig lämna in bifogad ansökan. Ansökan är en
förutsättning för att vi ska kunna hantera alla förfrågningar som kommer in på ett likvärdigt sätt. Utan ifylld ansökan kommer inte
ditt ärende att tas upp.
Ifylld ansökan behandlas av tekniska kontoret som är ansvarig förvaltare för allmän park- och naturmark i Mönsterås kommun.
Ansökan ska vara Mönsterås kommun tillhanda senast 30 september för att kunna behandlas/åtgärdas följande vintersäsong.
Tekniska kontoret meddelar beslut senast sista oktober.
Bedömning görs utifrån följande kriterier:


Trädets betydelse för området som helhet



Trädets ekologiska och estetiska värde



Påverkan av grannskapet. Namnunderskrifter behövs om grannar berörs



Trädets kondition

Träd eller vegetation som har en överhängande risk att falla över byggnader eller platser där mycket folk rör sig prioriteras vid
trädfällningsinsatser. Det samma gäller insatser för att skapa trafiksäkerhet, trygga stråk eller insatser för att förbättra
belysningseffekt.
OBS! Om ärendet är akut och gäller träd som fallit eller har en överhängande risk att falla ber vi dig kontakta tekniska kontoret
så snart som möjligt. Numret till kommunens växel är 0499-17000 och fråga efter ansvarig på tekniska kontoret.

