Skötsel av husnära träd

Nybro kommuns markinnehav är väl spritt i kommunen men det är till stor del
koncentrerat till tätorterna. En stor del av den mark som finns i och kring våra tätorter
är trädbevuxen, antingen som natur- eller parkmark. Med naturmark menar vi mark
som inte är bebyggd eller anlagd och innefattar bl.a. skog, åker, annan öppen mark och
våtmarker.
Vid skötseln av denna mark vägs olika värden och intressen mot varandra utifrån lagar
och interna riktlinjer.
Riktlinjerna nedan gäller främst den mark som finns inom en ”trädlängd” (normalt
omkring 20 meter) från hus och bostäder.








Närmast husen ska vi eftersträva en succesiv övergång till den höga skogen.
Genom att minska på andelen höga träd skapas en ljusare och tryggare
kantzon.
Skyddszoner mot vägar och industrier ska hållas tätare.
Skyddsvärda, stormfasta träd ska sparas, t ex gamla ädellövträd och gamla,
grova tallar.
Träd och buskar rika på blommor och bär ska gynnas, t ex t ex fågelbär, hassel,
oxel, rönn, hägg, vildapel och hagtorn.
Skadade träd eller träd i dålig kondition och som utgör en fara för människor
ska tas ner så snart som möjligt.
Kommunens personal avgör vilka träd som ska tas ner och vilka som ska
sparas. Det är inte tillåtet att på egen hand såga ner träd och buskar på
kommunens mark.
Träd tas normalt inte ned om de står i vägen för antenner, löv som blåser in på
privat tomt eller att solen skyms delar av dagen.

Vi behöver spara och behandla personuppgifterna som Du lämnar i denna blankett. Syftet med
en sådan behandling är för att kunna följa upp var och hur eventuella åtgärder ska genomföras
samt för att vi ska kunna kontakta er för att meddela vad som planeras.
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Rättslig
grund för hanteringen av Dina personuppgifter ligger i att insamlandet av uppgifterna är
nödvändiga för utförandet av arbetet, dels för att lokalisera trädet och dels för att kunna
kontakta Dig angående arbetets fortskridande. Dina uppgifter kommer att sparas i diariet enligt
gällande dokumenthanteringsplan.
Personuppgiftsansvarig är Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden. Du kan läsa mer om dina
rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och hitta kontaktuppgifter till aktuellt
dataskyddsombud och tillsynsmyndighet på www.nybro.se/GDPR.

Om du önskar att vi ska ta ner ett träd bör Du först kontakta berörda grannar och
försäkra Dig om att ni alla har samma önskan. Dessa grannars medgivande ska fyllas
i längre ned i denna blankett.
Finns fler berörda grannar så fyll i deras uppgifter på ett separat papper. Rita gärna
även en karta över det berörda området. Vik sedan dessa och lägg dem i blanketten.
För och efternamn
Adress
Postnummer

Postadress

Telefon dagtid

Mobiltelefon

E-mail
Beskriv dina önskemål så väl du kan och motivera dem

Ansökan ska godkännas av berörda grannar, dvs. person/er som från sin/a fastighet/er
kan iaktta trädet/en eller som på något sätt nyttjar marken, exempelvis som lekplats.
Namn:
Postnr., ort:
Signatur:
Namn:
Postnr., ort:
Signatur:

Namn:
Postnr., ort:
Signatur:
Namn:
Postnr., ort:
Signatur:

Datum: ________________ Sökandes signatur: _______________________
Riv loss och vik ihop denna sida. Adressen är förskriven på baksidan. Glöm ej porto. Formuläret finns
även för utskrift på www.nybro.se/XXXX

Glöm ej porto

Samhällsbyggnad
Nybro kommun
382 80 Nybro

Tejpa här

