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Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut
om föreskrifter om anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken inom Kungliga national-
stadsparken, Lidingö, Solna och Stockholms 
kommuner;

Utkom från trycket
den 17 februari 2016

beslutat den 8 februari 2016
(dnr 511-15839-2015).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 12 
kap. 6 § andra stycket miljöbalken och 7 § förordningen (1998:904) om 
anmälan för samråd.

Definitioner
1 § Med ett skyddsvärt träd avses levande eller döda träd med en stam-
omkrets om minst 125 centimeter (cirka 40 centimeter i diameter), samt 
träd av alla trädslag med utvecklad hålighet med mulm i huvudstam-
men.

Ett träds stamomkrets mäts i brösthöjd, cirka 130 centimeter över 
marken. I omkretsen inräknas inte svulster på stammen. Om svulster 
finns i brösthöjd mäts trädet på smalaste stället under brösthöjd. Stam-
mar av döda träd mäts av praktiska skäl vid stammens bas i stället för i 
brösthöjd. Om trädet grenar sig under brösthöjd mäts huvudstammens 
diameter på smalaste stället under förgreningen.

Anmälan för samråd om skyddsvärda träd och viss ändrad an-
vändning av vegetationstäckt mark
2 § Innan åtgärder enligt 3 och 4 §§ utförs ska anmälan göras för sam-
råd enligt 12 kap. 6 § första stycket miljöbalken, om åtgärderna ska ut-
föras inom Kungliga nationalstadsparken enligt 4 kap. 7 § miljöbalken 
(se karta bifogat beslutet).
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3 § Följande åtgärder som avser skyddsvärda träd ska anmälas för sam-
råd enligt 2 §.

1. Fällning av levande eller döda skyddsvärda träd,
2. kraftig beskärning av levande skyddsvärda träd genom att grenar 

över 10 centimeter i diameter tas bort, 
3. bortforsling eller upparbetning av stammar av döda träd eller 

vindfällen större än 125 centimeter i omkrets vid stammens bas, 
annat än för omhändertagande i naturvårdssyfte inom Kungliga 
nationalstadsparken,

4. grävning som kan påverka rotzonen, uppläggning av massor eller 
hårdgöring av mark som inte tidigare varit hårdgjord inom två 
meter från ytterkanten på kronan hos levande skyddsvärda träd,

5. körning med tunga fordon eller uppställning av bodar eller ma-
skiner inom två meter från ytterkanten på kronan hos levande 
skyddsvärda träd. Det gäller dock inte körning eller uppställning 
på vägar, parkeringsplatser eller annan hårdgjord mark.

4 § Anläggande av grusade eller hårdgjorda ytor större än 200 
kvadratmeter som tar vegetationstäckt mark i anspråk ska anmälas för 
samråd enligt 2 §. 

5 § Anmälan för samråd enligt 2 § ska göras hos Länsstyrelsen i Stock-
holms län.

Undantag från anmälningsskyldigheten
6 § Följande åtgärder som avser skyddsvärda träd behöver inte anmälas 
för samråd oavsett bestämmelserna i 2 och 3 §§.

1. Om åtgärden ska utföras inom ett område som omfattas av en de-
taljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller motsvarande 
äldre bestämmelser, där avverkning av träd regleras i planbe-
stämmelserna,

2. avverkning av enstaka skyddsvärda träd eller borttagande av 
grenar som utgör en akut risk för skada på människor eller egen-
dom om risken för skada är så överhängande att anmälningsför-
farandet inte kan inväntas. Länsstyrelsen ska dock snarast under-
rättas om sådana akuta åtgärder,

3. bortforsling eller upparbetning av sådana stammar som avses i 3 
§ p 3 och borttagande av sådana grenar på skyddsvärda träd som 
avses i 3 § p 2 i syfte att underhålla, eller behålla framkomlig-
heten på befintlig ledningsgata, väg, gata eller järnväg,

4. åtgärder som avser främmande trädarter utförda inom ramen för 
den verksamhet som bedrivs av Bergianska botaniska trädgår-
den.

Åtgärder enligt punkt 2 eller 3 ska bedömas av personer med dokumen-
terad ekologisk och kulturhistorisk sakkunskap om trädvård och be-
dömningarna ska dokumenteras av den som ansvarar för åtgärden.
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7 § Följande åtgärder som avser anläggande av grusade eller på annat 
sätt hårdgjorda ytor som tar vegetationstäckt mark i anspråk behöver 
inte anmälas för samråd oavsett bestämmelserna i 2 och 4 §§.

1. Om åtgärden ska utföras inom ett område som omfattas av en 
detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) eller motsva-
rande äldre bestämmelser, eller

2. om åtgärden utförs i enlighet med ett bygglov enligt plan- och
bygglagen.

Beslutet med tillhörande karta förvaras på Länsstyrelsens enhet för 
naturvård.

Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling.

MAGDALENA BOSSON

Kristina Jiselmark
Enheten för naturvård
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