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Beslutsordning rörande trädfällning på GA:5 

Bakgrund 

I och med inrättandet av gemensamhetsanläggning GA:5 har beslutanderätten 

till vilka träd som ska stå kvar respektive tas bort på grönområdet samt 

tidpunkt för ev. fällning övergått från fastighetsägarna till 

samfällighetsföreningen. Samfällighetsföreningen ska iaktta gällande 

trädfällningsförbud och därmed sammanhängande regler.  

  

Det är samfällighetens ansvar att respektera markägarnas äganderätt till 

skogsprodukterna och det ekonomiska värde dessa utgör. 

  

Trädfällningsförbud gäller inom hela området. Undantaget från 

trädfällningsförbudet är torra träd, sly och buskar som utan medgivande 

från byggnadsnämnden får fällas. 

         

Flera av föreningens representanter har varit i kontakt med kommunen och då 

fått information om att kommunen endast är intresserad av att besluta om 

fällning i de fall det gäller avverkning av större områden (kalhyggen) 

eller särskilt känsliga träd, t ex större ekar. 

  

Tillämpning av regler inom GA:5 

  

Mot bakgrund av ovan föreslår föreningens styrelse att följande 

beslutsordning ska tillämpas:  

Fällning av torra träd, buskar och sly samt träd som kan skada byggnader 

eller uppenbart utgöra risk för personskada får fällas utan tillstånd från 

vare sig föreningen eller kommunen. 

   

Önskar någon fälla andra träd än som nämnts ovan ska styrelsen kontaktas. 

Begäran om fällning ska inlämnas till styrelsen varvid till sådan begäran 



ska biläggas yttrande från närmaste grannar som berörs av trädfällningen.  

Styrelsen ska samråda med markägaren och därefter fatta beslut att medge 

fällning. Yttrande från närmsta grannar ska särskilt beaktas av styrelsen.  

Styrelsen är skyldig att fatta sådant beslut senast två månader efter det 

att begäran inkommit. Om någon markägare begär skyndsam behandlig och 

framför särskilda skäl för detta, t ex för att kunna få fram 

byggnadsmaterial eller maskiner äger styrelsens ordförande eller annan 

person styrelsen utser rätt att ensam besluta om fällning.  

  

Samfällighetsföreningens medlemmar bemyndigar styrelsen att själv avgöra 

huruvida kommunen ska kontaktas. Den allmänna principen styrelsen ska 

tillämpa är att vid större avverkning (kalhyggen) och vid avverkning av 

särskilt känsliga träd ska alltid kommunen kontaktas medan gallring av träd 

beslutas av styrelsen utan kontakt med kommunen.  

  

Den som fått föreningens tillstånd att fälla träd ansvarar för att ris och 

kvistar samlas ihop i lämpligt stora högar och placeras så att eldning 

direkt eller vid senare tillfälle möjliggörs.  

 


