ANSÖKAN OM NEDTAGNING AV
TRÄD
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Till dig som har önskemål om nedtagning av träd som står på kommunens parkoch naturmark
Tekniska förvaltningen får emellanåt önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i
kommunens parker och naturparker. För att förvaltningen ska kunna hantera förfrågningar och göra
en enhetlig bedömning i varje enskilt fall, ber vi dig lämna in bifogad ansökan.
Skrivelsen kommer att behandlas av tekniska förvaltningen som är ansvarig förvaltare för park- och
naturytorna i Arboga kommun och en bedömning görs utifrån följande kriterier:
•
•
•
•

Trädets betydelse för området som helhet.
Trädets ekologiska och estetiska värden.
Om de boende påverkas av trädet i området och om grannarna är överens.
Trädets kondition.

Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.
Ansökan om nedtagning av träd
Skrivelsen ska vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 15 september för att kunna
behandlas/åtgärdas under påföljande vinterhalvår. Ansökan avser endast träd som står på
kommunens gatu, park- eller naturmark och som förvaltas av tekniska förvaltningen.
Ansökan skickas till: Tekniska förvaltningen, Parkenheten, Box 45, 732 21 Arboga.
Tekniska förvaltningen meddelar beslut under hösten. För eventuella frågor kontaktas parkansvarig
på telefon 0589-870 90.
Den sökandes:
Namn

Adress

Postadress

Telefon
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Beskrivning av önskemål och motiv för fällning, et cetera

Fortsättning nästa blad
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register.
Postadress

Box 45
732 21 Arboga

Besöksadress

Smedjegatan 5

Telefon

vx 0589-870 00

Fax

0589-136 25

Internet

Postgiro

www.arboga.se
241 42-2
tekniska@arboga.se

Bankgiro

481-1667

Org.nr

212000-2122

Plan över området med trädets/trädens placering

Godkännande av berörda grannar:
Ansökan ska vara godkänd av närmaste berörda grannar för att vara giltig.
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Signatur

Datum

Namn

Adress

Postadress

Telefon

Signatur

Datum

Namn

Adress

Postadress

Telefon

Signatur

Datum

Datum

Den sökandes signatur:

_______________________________________________________________________________________________________________

Fylls i av tekniska förvaltningen
Beslut att utföras enligt önskemål ovan.
Annan åtgärd enligt nedan.
Ingen åtgärd enligt motivering nedan.
Åtgärd och motivering:

