
 

 
Ansökan om trädfällning på kommunens mark 

 

Skogsägare 

Sala kommun, Tekniska kontoret 

Box 304 Handläggare 

733 25 Sala Telefon 

 
Ifylls av sökanden 
Namn 

Adress Postadress 

Fastighetsbeteckning Telefon 

E-postadress Mobil 

Dessa träd önskas fällas (bifoga gärna kartskiss) 

⧠ Sökanden har tagit del av villkorsbilagan. 

 
Ifylls av handläggare 
Dessa träd får fällas 

Särskilda villkor 

⧠ Den sökande ska informera grannar innan åtgärden påbörjas. 

⧠ Den sökande ska inhämta skriftligt godkännande från berörda grannar. 
Städning 

Åtgärden ska vara avslutad och området städat senast 

 
Underskrift 
Underskrift sökande Underskrift handläggare Sala kommun 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Datum Datum 

 
Avslut 

⧠ Arbetet slutfört och godkänt av handläggare. 
Underskrift handläggare Sala kommun Datum 



 

1 (1) 

2023-02-15 

 
 
 
Villkor för avtalet 
§ 1. 
Tillståndet gäller under tre månader från den dag Sala kommun undertecknar 
avtalet, därefter slutar det att gälla.  

§ 2. 
Berörda grannar ska informeras innan åtgärden påbörjas. 

§ 3. 
Åtgärden ska utföras med stor försiktighet och med hänsyn till närboende och 
allmänhet. 

§ 4. 
Fastighetsägaren förbinder sig att uppdra åt ett företag med erfarenhet av 
trädfällning. Företaget ska ha F-skattsedel, utbildning och gällande 
ansvarsförsäkring för att utföra uppdraget. Åtgärden utförs på den sökandes 
bekostnad. 

§ 5. 
Åtgärden utförs på den sökandes ansvar och risk. Den sökande svarar för eventuella 
skador eller kostnader som orsakas på grund av åtgärden, även innefattande skador 
på tredje man. Kommunen ska hållas skadeståndslös. 

§ 6. 
Fastighetsägaren ansvarar för att åtgärden skall vara avslutad, virke bortforslad, 
trädstubbar frästa om det krävs och marken återställd senast det datum som 
fastställs i 1§.  
Om borttransport, städning och återställning inte utförs inom den överenskomna 
tiden har kommunen rätt att utföra arbetet på fastighetsägarens bekostnad. 

§ 7. 
Vite för träd som inte får fällas men som fälls ändå eller skadas allvarligt utgår per träd. 
 

§ 8. 
På vissa platser kan en trafikanordningsplan vara nödvändig. Ansökan ska då 
komma in till kommunen och godkännas innan arbetet kan utföras, detta bekostas 
av den sökande. 

 
 
 
 
 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

 
Besöksadress: Rådhusgatan 4 C, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
tekniska@sala.se 
www.sala.se 

 
Kent Karlsson 

Enhetschef 
Tekniska kontoret 

Kent.Karlsson@sala.se 
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