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Norrö/Lugnets
samfällighetsförening

Ansökan om nedtagning
av träd och buskar på föreningens samfällda grönområde.
Vi får ofta förfrågningar från medlemmar angående nedtagning av träd på föreningens samfällda
grönområde. För att vi ska kunna hantera förfrågningar och göra en enhetlig bedömning ber vi dig
att fylla i och lämna den här ansökan.
Din ansökan kommer att behandlas av styrelsen utifrån följande kriterier:
 Trädets karaktäristiska betydelse för området som helhet
 Trädets ekologiska, estetiska, hygieniska och tekniska värden
 Trädets kondition och utvecklingsmöjligheter
I bedömningen beaktar vi i möjligaste mån även så kallad sanitär olägenhet, det vill säga om trädet
ger en kompakt skugga eller om dess karaktär har ändrats med tiden och därför dominerar i
förhållande till angränsande område eller fastighet. Inblåsande löv, frön eller pinnar betraktas normalt
inte som sanitär olägenhet.
Enskilda fastighetsägare har rätt att få grenar på föreningens grönområde beskurna om de inkräktar
på fastigheten.
För att vara giltig ska din ansökan vara godkänd av närmaste grannar om dessa berörs. Berörda
grannar är personer som kan se det aktuella trädet från sin fastighet eller som i övrigt berörs av
åtgärden.
Förklara utförligt var träde står och varför du ansöker om åtgärder. Försök att vara så detaljerad som
möjligt i din beskrivning (t.ex. trädslag) med foto. Tänk på att din ansökan endast kan gälla träd som
står på föreningens grönområde.

Åtgärden utförs på den sökandes ansvar och risk. Den sökande svarar för eventuella skador eller
kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador på tredje man.
Samfällighetsföreningen ska hållas skadeståndslös.
Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärden skall vara avslutad, virke bortforslad, marken
återställd.
Beslutet meddelas efter nästkommande styrelsemöte
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Norrö/Lugnets
samfällighetsförening

Ansökan om nedtagning
av träd och buskar på föreningens grönområde.
Ansökan avser
 Fällning enstaka träd

 Fällning grupp av träd

Skiss/beskrivning över området med adress och en tydlig placering av träd/ buskar.
Ange också om möjligt trädslag.

Beskrivning

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Dina personuppgifter
Namn

Adress

Fastighet

Postnr & ort

Telefon

E-post

Datum

Underskrift

Beslut (fylls i av styrelsen)
 Åtgärdas enl. ansökan  Åtgärdas enl. nedan.  Ingen åtgärd enl. nedan.
Motivering:
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Norrö/Lugnets
samfällighetsförening
Godkännande av berörda grannar gällande ansökan om nedtagning
av träd på föreningens grönområde:
Adress: ______________________________________________________________________
(fylls i av sökande för att ansökan ska vara giltig)

Namn

Adress

Fastighet

Telefon

E-post

Datum

Underskrift

Namn

Adress

Fastighet

Telefon

E-post

Datum

Underskrift

Namn

Adress

Fastighet

Telefon

E-post

Datum

Underskrift

Namn

Adress

Fastighet

Telefon

E-post

Datum

Underskrift

