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Askersunds kommun
Tekniska förvaltningen
kommun@askersund.se 

Föreläggande enligt miljöbalken för avverkning av jätteträd 
på fastigheten Askersund 1:2, Askersund kommun

Beslut

Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att 
Askersunds kommun ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd 
för naturmiljön.

1. Huvudstammen ska efter avverkning läggas upp som faunadepå 
som hel stam eller i delar på en lämplig solbelyst plats. 

2. Senast en månad efter att arbetet är utfört ska Länsstyrelsen 
informeras om var huvudstammen placerats. 

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det 
innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny 
anmälan om samråd.

Länsstyrelsen tillåter att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver 
inte invänta att 6 veckor har gått sedan anmälan gjorts.

Beskrivning av ärendet
 Ni lämnade den 7 april 2022 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 
§ miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller avverkning av ett 
särskilt skyddsvärt träd (jättepoppel) på fastigheten Askersund 1:2, i 
Askersund kommun. 

Av anmälan framgår att en jättepoppel med diameter 120 centimeter 
behöver avverkas då det finns en risk att stora grenar börjar släppa. 
Trädet har inventerats vid två tillfällen, 2019 och 2022. Enligt anlitad 
arborist visar trädet tecken på sjunkande grenar på grund av långvarig 
torkstress. Sjunkande grenar är ett tydligt tecken för fara på grund av 
plötsligt grenbrott. På grund av den svaga vitaliteten och risken för 
grenbrott bör poppeln fällas. Vidare lyfts att trädet har samma 
förutsättningar som poppel nummer 78 som tidigare avverkats (dnr 525-
1405-2022 och 525-6494-2021) då den tappade flera stora grenar. Efter 
trädet fälldes konstaterades att stubben var rötangripen och ihålig.
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525-3084-2022
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Motivering till beslutet
Med hänsyn till att trädet visar på en försämrad vitalitet mellan de två 
tillfällena trädets inventerats och likheterna med poppel nummer 78 
delar Länsstyrelsen kommunens bedömning. Trädets placering innebär 
att det utgör en risk för förbipasserande om grenar börjar släppa. 
Länsstyrelsen anser det därför motiverat att trädet avverkas i sin helhet. 

För att minska förlusten av naturvärden anser Länsstyrelsen att den 
avverkade huvudstammen ska placeras på lämplig solbelyst plats. 
Information om var stammen placerats ska inkomma till Länsstyrelsen 
senast en månad efter arbetet avslutats, ange diarienummer vid fortsatt 
kontakt. 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte på ett väsentligt 
sätt skadar naturmiljön om åtgärden utförs i enlighet med anmälan och 
beslutade försiktighetsåtgärder följs.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att 
den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att 
begränsa eller motverka skador på naturmiljön.

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen 
medger något annat.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare 
och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. 
Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd.

En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till 
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan 
lagstiftning.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som behövs. Ni 
måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. miljöbalken).

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta 
arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att 
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skada fridlysta arter. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks hos 
Länsstyrelsen.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Lena Björk med 
vattenvårdshandläggare Maria Rydstedt som föredragande.

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till:
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
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Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet 
hos mark- och miljödomstolen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller 
skicka er skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Örebro län antingen via e-post; 
orebro@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Örebro län, 701 86 Örebro.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. 
I ert överklagande kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och 
skälen till att ni överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om 
tiden kan förlängas. 

Ert överklagande ska innehålla
 Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
 Hur ni vill att beslutet ska ändras.
 Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på 
dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 
15 MB via e-post.

Ombud
Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna 
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress 
och telefonnummer.

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
orebro@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 80 00. Ange 
diarienummer 3084-2022.

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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