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E-delgivning Naturavdelningen 
Jessica Lundqvist 

Naturvårdshandläggare 
010-224 54 80 

 
 

Borås kommun 
c/o Johan Ekeblom 
E-post: johan.ekeblom@boras.se  
 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon: 
010-224 40 00 (vxl) 
 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Samråd enligt miljöbalken för beskärning av särskilt 
skyddsvärt trädpå fastigheten Torpa-Hestra 4:16, Borås 
kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen vidtar med anledning av anmälan för samråd ingen åtgärd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. 

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. 

Information 
Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta arter, både 
växter och djur. Skyddsvärda träd har större chans att hysa skyddade arter. Om 
skyddade arter påträffas på trädet eller intilliggande träd, bör en prövning ske med 
tanke på artskyddsbestämmelserna. En ansökan skickas in till Länsstyrelsen i de 
fall det skyddade arter påträffas. 

Beskrivning av ärendet 
Ni lämnade den 15 september 2020 in en anmälan om samråd enligt 12 kap 6 § 
miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller beskärning av särskilt skyddsvärt 
träd på fastigheten Torpa-Hestra 4:16, Borås kommun.  

Av anmälan framgår att trädet behöver reducera krona och visst område med rötter 
för att möjliggöra byggnation. För att minimera risken för skada på naturmiljön har 
följande åtgärder angetts i anmälan: 

 Möjliggöra att trädet bevaras samtidigt som nybyggnation tillåts 

 Ingen anläggningstrafik tillåts inom skyddszonen mellan planerad 
bottenplatta och trädet 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte medför en sådan påverkan i det nuvarande 
utförandet att ytterligare anpassningar av åtgärden krävs, utöver det som ni har 
angivit i anmälan. 
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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. 

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

Enligt artikel 7 1. I rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (IAS) får 
invasiva främmande arter av unionsbetydelse inte avsiktligt föras in på unionens 
territorium, hållas, födas upp, transporteras (utom för transport av arter till 
anläggningar i samband med utrotning), släppas ut på marknaden, användas eller 
utbytas, tillåtas reproducera sig, växa eller odlas eller släppas ut i miljön. Om en 
invasiv art påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt ska omgående tas 
med Länsstyrelsen. 

Beslutande 
Beslutet har fattats av Jessica Lundqvist. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilaga: 
1. Karta från anmälan 

 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Trädart: Lind, sannolikt Tilia cordata

Lokal: Sonatgatan 33, Hestra Parkstad, Borås.  
57°43'40.9"N 12°54'08.2"E | 57.728021, 12.902263 | Google Maps

Bakgrund: Kommunen arbetar med en detaljplan för att möjliggöra byggnation av två 
flerfamiljshus. I samrådsskedet framkom att det på grannfastighetetn, mycket nära fastighetsgränsen, 
finns ett träd med en stamdiameter på cirka 80 cm med håligheter. Trädet bedömdes av 
kommunbiolog Anna Ljunggren vara särskilt skyddsvärt. Trädets krondiameter mättes in i mars 
2020. Måtten är ungefärliga. 

Planerad åtgärd: I samråd med kommmunbiolog har konstateras att det kommer krävas en 
kronbeskärning för att kunna utnyttja den planerad byggrätten. Förhoppningen är att exploatören 
kan bekosta en kronbeskärning runt om hela kronan, för att bevara trädets balans. I det fall 
fastighetsägarna inte kan komma överens, kan kronbeskärningen behöva ske endast på den del som 
sträcker sig in över fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Då skyddszonen sträcker sig in på den planerade 
byggrätten kan det även bli aktuellt för exploatören att utföra en rotbeskärning för att möjliggöra 
grundläggning. Dock räknar inte nuvarande exploatör med att schakten behöver bli särskilt djup 
eftersom betongplattan som ska gjutas är i nivå med dagens markhöjd vid sydvästgaveln. Dock lutar 
marken och schakten kommmer behöva vara djupare i den nordvästra delen av skyddszonen.

Syftet med åtgärden: Möjliggöra att trädet bevaras samtidigt som nybyggnation tillåts.

Särskilda hänsynsåtgärder: På plankartan finns bestämmelsen ”Marklov krävs även för påverkan på 
rotsystem på intilligande fastigheters träd.” Ingen anläggningstrafik tillåts inom skyddszonen mellan 
planerad bottenplatta och trädet, i praktiken mellan bottenplattan och stenmuren. 

Stamomkrets vid brösthöjd (130 cm) över marken: ca 262-264 cm 
Stamdiameter vid brösthöjd (130 cm) över marken: ca 83-84 cm

Håligheter: Ja, flera

Naturvärden och artförekomster: Se bifogad naturvärdesinventering.

Anmälan om samråd kring särskilt skyddsvärt träd
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