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Ansökan om nedtagning av träd på kommunens
park- och naturmark
Önskemål från allmänheten angående nedtagning av träd i kommunens parker och
naturparker lämnas in med jämna mellanrum. För att vi ska kunna hantera alla förfrågningar
och göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall, vill vi att du använder denna ansökan.
Ansökan kommer att behandlas av Samhällsbyggnadssektor som är ansvarig förvaltare för
park- och naturmarkerna i Höörs kommun. En samlad 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 och vitala träd. Våra träd har många
viktiga uppgifter, de är t.ex. värdefulla livsmiljöer för många insekter och djurarter. De är
dessutom viktiga gröna stombildare som vi värnar i våra bebyggda miljöer.
Samhällsbyggnadssektor meddelar beslut under hösten. Eventuella frågor besvaras av
driftschefen på gatu- och parkenheten, tel. 0413-28000.
Ansökan ska vara Samhällsbyggnadssektor tillhanda senast den 15 oktober för att kunna
behandlas eller åtgärdas under påföljande vinterhalvår. Ansökan avser endast träd som står
på kommunal park- och naturmark och som förvaltas av Samhällsbyggnadssektor.
Ifylld ansökan skickas till:
Höörs kommun
Gatu- och parkenheten
Box 53
243 21 HÖÖR

Sökande:
Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Tfn:
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Beskrivning av önskemål och motiv för fällning:

Plan över området som visar trädets eller trädens placering:

Godkännande av berörda grannar:
Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Tfn:

Underskrift:

Datum:

Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Tfn:

Underskrift:

Datum:

Namn:

Adress:

Postnr/Ort:

Tfn:

Underskrift:

Datum:
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Datum:

Den sökandes underskrift:

Samhällsbyggnadssektors beslut:
Beslut att utföras enligt önskemål
Ansökan avslås
Beslut att utföra annan åtgärd enligt nedan:

Information enligt dataskyddsförordningen, GDPR.
Höörs kommun är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. Vid handläggningen av ditt ärende
registreras och behandlas vid behov ditt personnummer och andra kontaktuppgifter i kommunens
ärendehanteringssystem. Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden
gentemot dig. Personuppgiftsansvarig nämnd är Tekniska nämnden.
Du har rätt att en gång per kalenderår få information om hur dina personuppgifter behandlas. Upptäcker du att
en personuppgift är felaktig och behöver rättas eller önskar du mer information om hur dina personuppgifter
används ber vi dig kontakta oss. Du når vårt Dataskyddsombud på dataskyddsombud@hoor.se.

