Process vid ansökan om trädfällning Åselstads villaägarförening
Fastställd på styrelsemötet den 10 oktober 2017

Process för ansökan
1. Ansökan som ska innehålla:
a. motiv för fällning
b. bilder på trädet/träden
c. Karta där trädets/trädens placering är markerade
d. Karta över fastighetsgränser (om sökande har tillgång till det)
e. signerad ansökan
Endast kompletta ansökningar behandlas. Bedöms trädet inte utgöra någon risk
behandlas endast medlemmars ansökningar. Vid behov kan styrelsen vara behjälplig med
ansökan.
2. Villaägarföreningens styrelse gör en kontroll av fastighetsgränserna gentemot uppdaterad
fastighetskarta.
3. Ansökan skickas på remiss till naturkommittén för yttrande. Naturkommittén ansvarar för att
bevaka följande:
a. Naturvärde av fällningen, trädets värde med avseende på ålder, art och biologiskt
värde.
b. Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär
och estetik.
c. Återväxt.
d. Om träden innebär en fara för omgivningen (t.ex. riskerar att blåsa ned på ett hus,
vilket inte bara baseras på trädets placering).
e. Om trädet har grenar eller rötter som sticker in över annan fastighet.
4. Styrelsen gör vid behov platsbesök alt. rådfrågar Villaägarföreningens entreprenör.
5. Beslut tas av styrelsen och meddelas sökande i skriftlig form
De generella principerna för trädfällning är följande:
●
●

●

Vid bifall då träd utgör risk för skada på person eller egendom, bekostas fällningen av
Vägföreningen.
Föreligger ingen risk men ett naturvärde finns i att ta bort träd, kan sökanden få låta utföra
fällningen av entreprenör godkänd av styrelsen i Åselstads Villaägarförening, på bekostnad av
sökanden.
Föreligger ingen risk och naturvärde saknas i nedtagningen (då orsakerna t.ex. är för att
förbättra utsikt eller av rent estetiska skäl) avser styrelsen generellt att avslå ansökan om
fällning. Vid bifall kan sökanden få låta entreprenör godkänd av styrelsen i Åselstads
Villaägarföreningen utföra fällningen, på bekostnad av sökande. Fällningen utförs av
Villaägarföreningens styrelse godkänd entreprenör.

●

Styrelsen meddelar sökanden samt befintlig godkänd(a) entreprenörer vid eventuella bifall
och om deras innehåll. Tillstånd för sökanden att låta fälla träd gäller i ett år från datum som
anges på blanketten (vanligtvis det datum som besked lämnas).

