
POSTADRESS TFN NR 
Nyköpings kommun 

BESÖKSADRESS 
Tillverkarvägen 2

Tekniska divisionen 
611 83 Nyköping  

0155 – 24 88 00   

Ansökan om trädfällning på kommunens mark 

Till privatpersoner som vill ta bort träd på kommunens mark 
Vi får ofta önskemål från allmänheten om att få fälla träd som står på kommun ens mark.  
För att kunna göra en likartad bedömning av varje enskild fall vill vi att du som har önskemål 
om trädfällning fyller i och skickar in blanketten ”Ansökan om trädfällning på kommunens 
mark”. 

Observera att blanketten endast gäller för träd som står på kommunens mark. 

Om du misstänker att det finns risk för att trädet ska falla och att någon eller något kan 
komma till skada – ring direkt till kommunens felanmälan 0155-24 88 00 

En bedömning kommer att göras utifrån kriterierna nedan: 

Kriterier för bedömning av träd 

Varje enskilt träd bedöms utifrån följande kriterier. 

• Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt värde.
• Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.
• Riskbedömning för de närmaste 5 åren

Avtal om trädfällning 
Det kan finnas träd som har lite värde för kommunen men som kommunen inte har resurser 
att ta bort. Det finns då möjlighet att ingå ett avtal med kommunen om att få eget ansvar för 
trädfällningen. Fyll i så fall i både ”Ansökan om trädfällning på kommunens mark” och ”Avtal 
om trädfällning på kommunens mark”. 

Ansökan och/eller avtalet skickas till: 

Nyköpings kommun 
Tekniska divisionen 
Parkavdelningen 
611 83 Nyköping 



POSTADRESS TFN NR 
Nyköpings kommun 

BESÖKSADRESS 
Tillverkarvägen 2

Tekniska divisionen 
611 83 Nyköping  

0155 – 24 88 00   

Ansökan om trädfällning på kommunens mark 

Datum:……………………………….. 

Sökande 

Namn: 

Adress: 

Telefonnummer: 

E-post:

Sökande vill få följande träd fällda och bortforslade från kommunens mark. 

Antal träd: _________ 

Beskrivning av önskemål och motiv för fällningen etc: 

Plan över området trädet/trädens placering 

Postnummer och ort:



POSTADRESS  
Nyköpings kommun 

BESÖKSADRESS 
Tillverkarvägen 2

Tekniska divisionen 
611 83 Nyköping 

TFN NR 
0155 -24 88 00  

Godkännande av berörda grannar 
Nedanstående grannar godkänner trädfällning enligt 

”Ansökan om trädfällning” daterad……………………………… 

Namn: 

Adress: 

E-post

Telefon: 

Underskrift 

Namn: 

Adress: 

E-post

Telefon: 

Underskrift 

Namn: 

Adress: 

E-post

Telefon: 

Underskrift 

Namn: 

Adress: 

E-post

Telefon: 

Underskrift 

Nedanstående grannar ska förses med information om Behandling 
av personuppgifter, se bilaga.



Behandling av personuppgifter 

Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna 
handlägga ansökan om trädfällning. Vi behandlar dina personuppgifter med 
stöd av allmänt intresse.  

Dina personuppgifter sparas av Nyköpings kommun tills ärendet är avslutat. 
Därefter lämnas ärendet över till Stadsarkivet /Centralarkivet för slutlig 
arkivering 

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Nyköpings 
kommun behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga data och i 
vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen 
tillfälligt begränsas. 

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande 
regelverk så bör du anmäla det till oss eller till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Miljö och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun. 
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet dataskyddsombud@nykoping.se, 611 
83 Nyköping, 0155-24 80 00.  
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