
ANVISNING

MILJÖÅTGÄRDER
I denna anvisning fastställs principerna för skötseln 
av de stadsägda grönområdena, ges anvisningar för 
planering av arbeten, information, fällning av farliga 
träd och tillsättande av en besiktningsgrupp och 
dess uppgifter inom stadsägda och privata områden. 
Därutöver klargörs när man ska ansöka om tillstånd för 
miljöåtgärder samt ges anvisningar om fällning av träd 
inom revir för flygekorrar och fladdermöss.

Bestämmelser om bland annat tillståndsplikten för trädfällning finns i 
128 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL). Enligt lagen får sådant 
jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning eller någon annan härmed 
jämförbar åtgärd som förändrar landskapet inte vidtas utan tillstånd 
(åtgärdsbegränsning):

1. på ett detaljplaneområde,
2. på ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, och 

inte
3. på ett område där byggförbud enligt 53 § för utarbetande av detalj-

plan gäller eller beträffande vilket så har bestämts för utarbetande 
av generalplan eller ändring av generalplanen.

Tillstånd behövs inte för arbeten som är nödvändiga för att genomföra 
general- eller detaljplanen eller som överensstämmer med ett beviljat 
bygglov eller åtgärdstillstånd och inte heller för åtgärder med ringa 
verkningar.

Tillstånd behövs inte heller om åtgärden baserar sig på en godkänd väg-
plan enligt landsvägslagen.

I markanvändnings- och bygglagen kallas tillståndet tillstånd för miljö-
åtgärder. I Helsingfors beviljas tillståndet av byggnadsnämnden.

På begäran ger byggnadstillsynsverket samtliga sökande brådskande 
en anmälan om huruvida den i 128 § i markanvändnings- och bygg lagen 
avsedda åtgärden i begäran kan anses vara en åtgärd med ringa verk-
ningar på det sättet som avses i lagrummet eller om ett tillstånd från 
byggnadsnämnden är nödvändigt.

Bestämmelser om tillstånd för miljöåtgärder tillämpas inte på så-
dan marktäkt som kräver ett tillstånd som avses i marktäktslagen 
(555/1981).
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PRINCIPER FÖR SKÖTSELN AV STATSÄGDA GRÖNOMRÅDEN

Allmänna anvisningar för samtliga förvaltningar och väsenden

Dessa anvisningar iakttas i alla grävnings-, sprängnings-, utjämnings- 
och utfyllnadsarbeten, fällning av träd och motsvarande åtgärder som 
avses i 128 § i markanvändnings- och bygglagen.

Anvisningarna gäller alla stadsägda park-, frilufts- och rekreationsom-
råden m.m. i Helsingfors oavsett för vilket bruk de i detalj- eller general-
planen har anvisats eller om de alls har planlagts.

Vid skötseln av områdena beaktas att de är viktiga rekreationsområden 
för stadsborna.

När användningen och skötseln av områdena planeras ska miljöskydds-
mässiga och stadsbildsmässiga utgångspunkter, områdenas naturvär-
den och kulturhistoriska värden och deras avsedda användningssyfte 
till exempel enligt detalj- eller generalplanen beaktas.

Nödvändiga trädfällningar och jordbyggnadsarbeten m.m. ska planeras 
och genomföras i så öppet samarbete som möjligt med användarna av 
området och andra aktörer.

Anvisningar för planering av arbeten

Förvaltningen som bereder en åtgärd ska informera olika intresse-
grupper om projektet öppet och i tillräcklig omfattning och dessutom 
i så god tid att deras åsikter kan beaktas i planen. Sådana intresse-
grupper är bland annat invånare inom närliggande områden, lokala 
invånarföreningar m.m., stadens övriga förvaltningar och vid behov 
även massmedierna.

Man ska också informera på ett lämpligt sätt om planerna ändras eller 
fördröjs.

Innan arbetena inleds ska man också informera om åtgärden på platsen 
där åtgärden vidtas.

Anvisningar för avlägsnande av farliga träd

Förvaltningen med ansvar för området ska fälla träd som är farliga för 
personsäkerheten eller egendomen, då åtgärden är nödvändig för av-
lägsnande av en omedelbart hotande fara. Att träden är farliga ska i så 
fall även kunna påvisas på ett lämpligt sätt i efterhand. Om en dylik fara 
inte föreligger iakttas det normala bedömnings- och tillståndsförfaran-
det även i fråga om träd i dåligt skick.

Anvisningar om tillsättande av besiktningsgrupp och dess uppgifter

Stadsplaneringskontoret, fastighetskontoret, byggnadskontoret, 
byggnadstillsynsverket, miljöcentralen och idrottsverket utser en be-

Miljöåtgärderna 
ska vidtas i ett så 
öppet sam arbete 
som möjligt med 
dem som använ-
der området.
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siktningsman med ersättare var. Besiktningsmannen har som uppgift 
att bedöma de åtgärders tillståndpliktighet som nämns i 128 § i mark-
användnings- och bygglagen. Till besiktningsgruppen kan vid behov 
även tas med tillfälliga expertmedlemmar från andra förvaltningar. 

Företrädaren för byggnadstillsynsverket eller ämbetsverket som förval-
tar det aktuella området sammankallar besiktningsgruppen och ser till 
att protokoll förs över sammanträdena.

Besiktningsgruppen bedömer de planerade åtgärderna och tar ställ-
ning till huruvida respektive åtgärd kräver tillstånd eller inte. Om beho-
vet av tillstånd är oklart ska ärendet föras till byggnadstillsynsverket för 
avgörande. Gruppen bistår även de ämbetsverk som genomför planen 
med information och ordnande av samarbete mellan olika instanser. 
Gruppen ger sitt utlåtande till byggnadstillsynsverket.

Besiktningsgruppen ger vid behov förslag för utvecklingen av genom-
förandet och övervakningen av de nämnda åtgärderna.

Besiktningsgruppen rapporterar till byggnadstillsynsverket på det sätt 
som ämbetsverket fastställt.

MER INFORMATION

Förutsättningar för tillstånd för miljöåtgärder

Förutsättningarna för tillstånd för miljöåtgärder fastställs i 140 § i MBL:
140 §
 
Förutsättningarna för tillstånd för miljöåtgärder

På ett område med en gällande detaljplan eller generalplan skall 
tillstånd för miljöåtgärder beviljas, om inte åtgärden försvårar använd-
ningen av området för det ändamål som reserverats i planen eller 
förstör stads- eller landskapsbilden.

På ett område där kommunen har utfärdat byggförbud för att utarbeta 
en detaljplan eller ändra planen eller där åtgärdsbegränsning har ut-
färdats för utarbetande av en generalplan kan tillstånd beviljas, om inte 
åtgärden medför betydande olägenheter med tanke på utarbetandet av 
planen eller förstör stads- eller landskapsbilden.

Förvägras tillstånd till grävning eller sprängning med stöd av en 
särskild bestämmelse i generalplanen eller på ett detaljplaneområde i 
fråga om vilket beslut om att ändra planen inte fattats, gäller beträffan-
de inlösningsskyldigheten vad som bestäms i 8 § marktäktslagen. För-
vägras tillstånd till någon annan åtgärd på nämnda områden och kan 
markägaren därför inte använda sin mark på ett sätt som medför skälig 
nytta, har han rätt att av kommunen eller, om området är avsett eller har 
anvisats för statens behov, av staten få ersättning för den skada som 
sålunda åsamkas honom.

Villkoren för 
tillstånd för 
miljöåtgärder 
fastställs i mark-
användnings- och 
bygglagen.
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Besiktningar inom privata områden

Besiktningsgruppen ger vid behov även utlåtande till byggnadstill-
synsverket om huruvida de åtgärder som avses i 128 § i markanvänd-
nings- och bygglagen kan tillåtas inom andra än stadsägda områden. 
I utlåtandet beaktas i synnerhet åtgärdens miljöeffekter.

Flygekorrar och fladdermöss

Enligt naturskyddslagen är det förbjudet att förstöra och försämra plat-
ser där flygekorrar och fladdermöss förökar sig och rastar. Om det i ett 
träd som ska fällas eller i dess omedelbara närhet finns en håla, en holk 
eller ett risbo som används av flygekorrar eller fladdermöss får träd 
fällas endast om Helsingfors stads miljöcentral godkänner fällningen. 
Inom dessa områden ska miljöcentralen kontaktas också ifall projektet 
inte kräver tillstånd eller utlåtande från byggnadstillsynsverket.

För närmare information se Helsingfors stads miljöcentrals kartlägg-
ning av flygekorrar.

STADSSTYRELSENS ANVISNING 1.4.1997 uppdaterades som tjänste-
uppdrag i juni 2002 och reviderades i november 2015
 
Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, november 2015 
Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2002. 
(MU)

Helsingfors stad 
Byggnadstillsynen
tfn (09) 310 2611
rakennusvalvonta@hel.fi 
www.hel.fi/rava


