
 
 
 
 
 
 

Stockholms läns författningssamling 
 

 
 

 
 
Utgivare  Elanders, Sthlm 
Karin Bergh, Länsstyrelsen i Stockholms län  ISSN 0347-1632 

Stockholms kommun 

 
 01FS 2012:27
Stockholms kommuns tillkännagivande av beslut 
om interimistiskt skydd för vissa träd inom Kung-
liga nationalstadsparken, Stockholms kommun;
  

Utkom från trycket 
den 16 maj 2012 

 
beslutat den 23 maj 2011 
(dnr 304-675/2011).  
 
 
 Stockholms kommun beslutar med stöd av 7 kap. 24 § miljöbalken 
att följande interimistiska förbud ska gälla inom den del av Kungliga 
Nationalstadsparken som ligger i Stockholms kommun. Undantag gäller 
för planlagd mark som preciseras i bilaga till beslutet. 
 Det är förbjudet att utan tillstånd från Stockholms kommun 
1. avverka eller skada träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm.  

Förbudet gäller inte beskärning av träd, om personer med dokumen-  
terad sakkunskap i trädvård bedömt att det kan ske utan att skada  
trädet. Förbudet gäller inte heller fällning av träd som av parkansva- 
rig tjänsteman från Norrmalms stadsdelsförvaltning eller trädexpert  
på Trafikkontoret bedömts utgöra en risk för allmänheten eller vara  
drabbat av almsjuka. 

2. gräva upp jord till mer än 20 cm djup under befintlig markyta under  
kronan på träd med en omkrets i midjehöjd på över 60 cm. 

3. köra med tungt fordon under kronan på träd med en omkrets i midje- 
höjd på över 60 cm. Förbudet gäller inte körning på befintliga hård- 
gjorda ytor. 

 Trädens omkrets mäts i midjehöjd (ca 100 cm över marken) med 
måttband. I omkretsen inräknas inte svulster på stammen. Trädet mäts i 
sådana fall istället på smalaste stället, över midjan, under brösthöjd. Om 
trädet har två eller fler stammar som börjar under 130 cm höjd mäts 
varje stam för sig. 
 Föreskrifterna ska gälla i tre år från denna dag, såvida kommunfull-
mäktige inte dessförinnan återkallar förbuden.  
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 Enligt 7 kap. 24 § miljöbalken gäller detta beslut även om det över-
klagas.  
 Beslutet med tillhörande bilaga förvaras hos Stockholms kommun, 
Stadsbyggnadskontoret. 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I STOCKHOLMS KOMMUN 


