Ansökan om borttagning/beskärning
av träd på kommunal mark
Kultur, park och fritid
Parkavdelningen
Kyrkbrogatan15
941 31 Piteå
0911-69 60 00
Läs igenom ansökan för att undvika
onödiga missar

Information

Ansökan om fällning/beskärning av träd på kommunal mark
För att parkavdelningen ska kunna hantera och bedöma ansökningar
om fällning eller beskärning av träd ska detta formulär fyllas i. Din
ansökan kommer att handläggas av parkavdelningen som genomför
två besiktningar per år, en på försommaren, en på hösten och därefter
meddelar sitt beslut.
Träd på kommunal mark fälls eller beskärs inte av följande anledningar:
• trädet skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt.
• nedfallande kottar, barr, löv, bär, kvistar, frukt, honungsdagg eller
fågelspillning.
• misstanke om att träd hindrar signal till TV-/mobil-/ datormottagare eller liknande - trädet är inte estetiskt tilltalande.
Träd på nyttjanderätt
I ditt nyttjanderättsavtal står vad som gäller för trädfällning. En ansökan om fällning ska göras genom att fylla i formuläret (enl. ovanstående och nedanstående info och anvisningar).
Fylla i ansökan
Din ansökan kan endast gälla träd som står på kommunal mark. Förklara var trädet/träden står och varför du söker om åtgärder. Var så
noggrann som möjligt i din beskrivning och kom ihåg att bifoga karta,
ritning eller skiss som visar var trädet står. Du ska även ha dina berörda grannars godkännande.
Om du inte har möjlighet att skicka in din ansökan, kan du istället
maila in den till: katri.korpi@pitea.se

Ansökan om borttagning/beskärning
av träd på kommunal mark
Kultur, park och fritid
Parkavdelningen
Kyrkbrogatan15
941 31 Piteå
0911-69 60 00
Kom ihåg att bifoga karta, ritning
eller skiss och en bilaga med dina berörda
grannars godkännande.

Sökande

Ansökan avser (fler än ett alternativ kan väljas)

Obligatoriskt fält*

* Namn:

Fällning av enstaka träd
Fällning av trädgrupp

*Adress:
*Postnr:

Kan även mailas till:
katri.korpi@pitea.se

Datum:

Beskärning av träd
Röjning av buskar/sly

*Ort:

*Personnr:

Typ av kommunal mark

*Telefonnummer:

Allmän plats/park/natur

*E- post:

Nyttjanderätt

Beskrivning av problem/önskemål

Beskrivning av området där trädet/träden står
Närmaste adress:

Beskrivning av trädet/trädens placering

Postnr:

Ort:

Fastighetsbeteckning:

Trädslag:

E - post

För att ansökan ska handläggas måste karta, ritning
eller skiss som tydligt visar trädets/trädens placering
bifogas med ansökan. Rita även in byggnader, vägar
och fastighetsgränser. Om ärendet gäller röjning märk
då ut området där åtgärd önskas. Bifoga även en bilaga
med godkännande från berörda grannar.

Bilagor
*Jag har bifogat karta, ritning eller skiss med
trädets/trädens placering utmärkt.
*Jag har bifogat en bilaga med godkännande
från mina berörda grannar.

