Avtal om trädavverkning på allmän mark inom Källviks Samfällighetsförening
Samråd

Datum

Kontaktperson

Markägaren
Samfällighetsstyrelsen
Kommunen (marklov)

Utförandemodell
Markägaren utförhela arbetet inklusive transport och avstädning på egen bekostnad
Initiativtagaren utför hela arbetet (inklusive eventuell försäljning) och levererar eventuell
nettointäkt till markägaren
Samverkansmodell: Markägaren utför följande:
och uppdrar åt initiativtagaren/samfälligheten att utföra resterande arbete mot faktura, preliminärt
belopp
kronor

Markera läget på kartan

Precisering av åtgärd

Arbetet startar:
Beräknad sluttidpunkt:
Avtalskopia bifogas

Godkännes
Ort och datum

Namnteckning

Ort och datum

Namnteckning

Ort och datum

Namnteckning

Förslag till rutin för fällning av träd inom samfälligheten
Mark utanför marklovspliktigt område:
Fyll i kartan var ni vill ta ner träd. Markera träden med någon form av snitsel. Skicka begäran
till styrelsen. Utlåtande från grannar ska bifogas. En punkt i ansökan ska vara ”har talat med
granne x.y och de har inget att invända eller har ej talat med granne.
Styrelsen behandlar ärendet vid nästkommande möte, är grannar överens fattas beslut om
styrelsens åsikt och skickar sedan begäran vidare till markägare.

Nedtagning av träd inom marklovspliktigt område:
Fyll i på kartan var ni vill ta ner träd. Markeras träden med någon form av snitsel.
Fotografera träden med snitsel på och ange om möjligt vilket trädslag det handlar om. En
motivering av varför man vill ta ner träd skall finnas, denna ska senare användas vid ansökan
om marklov för nedtagning av träd.
Skicka begäran till styrelse. Utlåtande från grannar ska bifogas. En punkt i ansökan ska vara
”har talat med granne x.y och de har inget att invända eller har ej talat med granne.
Styrelsen behandlar ärendet vid nästkommande möte, är grannar överens fattas beslut om
styrelsens åsikt och skickar sedan begäran vidare till markägare. Efter att markägare har
godkänt nedtagning av träd gör styrelsen en ansökan hos kommunen.
En förhandskontakt görs med kommunen för att avgöra om det är meningsfullt att göra
ansökan.
Trädfällaren debiteras för ansökan om marklov och denna ska vara betald innan
marklovsansökan sker.

