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Föreläggande enligt miljöbalken för nedtagning av träd på fastigheten 
Almunge-Lövsta 2:4, Uppsala kommun
Projekt-ID: Ny brandstation i Almunge

Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att Cowi Projektbyrån AB/ 
Uppsala Kommun Förvaltningsfastigheter AB ska vidta följande försiktighetsåtgärd till 
skydd för naturmiljön:

 Den stora eken (T12 i trädinventeringen) ska lämnas som högstubbe. Resterande 
delar av stammen samt grova grenar ska placeras i solbelyst läge inom 
planområdet.

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.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 1 juni 2020 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till 
Länsstyrelsen. Anmälan gäller nedtagning av träd på fastigheten Almunge-Lövsta 2:4, 
Uppsala kommun (Bilaga 1).
Av anmälan framgår att det ska byggas en ny brandstation på fastigheten Almunge-
Lövsta 2:4. I och med det behöver ett flertal träd tas ned, däribland en ek med 
stamdiametern 72 centimeter som därmed räknas som ett skyddsvärt träd. Ekens krona 
och stam utgör ett stort sikthinder vid utryckning från fastigheten. Verksamhetens krav på 
fri sikt medför att enbart beskärning av trädets krona, eller nedtagning till högstubbe 
högre än 1,5 meter inte är möjlig. Resterande delar av eken som tas ned läggs upp som 
faunadepå i den sydvästra eller sydöstra delen av planområdet, bakom brandstationen i 
befintligt naturområde. En närbelägen mindre ek (stamdiameter 38 centimeter) utgör 
inget hinder för verksamheten och kan bevaras. Den mindre eken röjs fram och 
arboristbeskärs samt skyddas under byggtiden vad gäller åverkan på stam, krona och 
rotsystem. I övrigt bevaras delar av befintlig grönska i de sydvästra och sydöstra delarna 
av planområdet, bakom stationsbyggnaden.  
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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. Länsstyrelsen 
får besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att begränsa 
eller motverka skador på naturmiljön.
Motivering till beslutet
För att behålla en del av den stora ekens höga naturvärde ska den göras till högstubbe 
med den maximala höjd som tillåts på platsen. Resterande del av stammen samt grövre 
grenar ska läggas eller ställas i solbelyst läge inom planområdet för att fungera som 
faunadepå. 
Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte på ett väsentligt sätt skadar 
naturmiljön om åtgärden utförs i enlighet med anmälan och beslutad försiktighetsåtgärd 
följs.

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).

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

Beslutande
Beslutet har fattats av naturvårdshandläggare Christer Anderson.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilagor:
1. Karta och ritningar
2. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Kopia till: 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Uppsala kommun, uppsala.kommun@uppsala.se 
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB, per.gunnesson@ihus.nu 
Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen, maria.hedberg@uppsala.se 

mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:uppsala.kommun@uppsala.se
mailto:per.gunnesson@ihus.nu
mailto:maria.hedberg@uppsala.se
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Bilaga 2
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Uppsala län antingen via e-post; uppsala@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

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

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

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, uppsala@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-223 30 00. Ange diarienummer 4376-2020.
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