ANVISNING

TRÄDFÄLLNING PÅ TOMTER
Den här anvisningen efterföljs på alla tomter i
Helsingfors oberoende av besittningsform. Med stöd
av den här anvisningen kan träd fällas på tomten utan
tillstånd endast en gång.
TILLSTÅNDSPLIKT
På en tomt eller byggplats kan träd fällas utan tillstånd av byggnadstill
synen när samtliga följande villkor uppfylls:
•
•
•
•
•

Det fälls högst fem träd och det finns träd kvar på tomten även
efter fällningen.
Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för träd. (Sådana
är till exempel: ”Träd som ska bevaras”, områdesbestämmelse A/s
alltså ”kvartersområde, där miljön bevaras”).
Träden växer inte på en sådan del av tomten där det enligt detalj
planen ska finnas träd.
Träden är inte landskapsbildsmässigt betydande, till exempel ståt
liga gamla solitärträd, trädgrupper, trädalléer eller motsvarande,
vars försvinnande skulle göra miljön avsevärt mycket fattigare.
Grannens samtycke fås för att fälla träd som växer på gränsen.

Även ett träd som orsakar omedelbar fara för omgivningen får fällas
utan tillstånd. Trädets farlighet måste vid behov kunna bevisas även ef
teråt. Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att ett nytt motsvarande
träd planteras i stället för ett träd som fällts som farligt. Om omedelbar
fara inte förekommer följs det normala tillståndsförfarandet även för
träd som är i dålig kondition.
Byggnadsordningen förpliktar fastighetsinnehavaren att överva
ka konditionen hos fastighetens träd och vid behov vidta åtgärder1.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för de skador ett fallet träd orsakar för
andra.
Om de ovan nämnda villkoren inte uppfylls behövs tillstånd för fällning.
Då ska man begära åtminstone byggnadstillsynens utlåtande om att
fällningen i fråga är en mindre åtgärd (utlåtande om landskapsarbeten).
Om byggnadstillsynen bedömer att projektet inte kan ses som en min
dre åtgärd, behöver man tillstånd för landskapsarbeten.
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FLYGEKORRAR, FLADDERMÖSS OCH FÅGLAR
Enligt naturvårdslagen är det förbjudet utan särskilt beslut att för
störa eller försämra flygekorrens och fladdermössens föröknings- och
viloplatser. Om det i ett träd som planeras fällas eller i dess omedel
bara närhet finns ett bohål, en holk eller ett bo av kvistar som används
av flygekorre eller fladdermöss, får träden fällas endast om stadens
miljötjänster godkänner fällningen. Miljötjänsterna ska kontaktas även
i sådana fall då projektet inte förutsätter byggnadstillsynens tillstånd
eller utlåtande.
Fåglars boträd får inte fällas och häckande fåglar får inte störas då träd
fälls under tiden 1.4–15.8.

TRÄDFÄLLNING PÅ OBEBYGGDA TOMTER I STADENS ÄGO
På tomter som staden äger och som är hyrda åt privatpersoner, privata
aktörer eller stadens förvaltningar är hyrestagaren förpliktad att i sam
band med byggarbeten på en obebyggd tomt lösa in de träd som ska
fällas enligt deras gängse värde. Stadsmiljösektorns enhet för under
håll avgör trädens värde vid en trädbesiktning. Alternativt kan virket
levereras till byggnadskontorets förvaringsställe kapat och sorterat
enligt byggnadskontorets mått- och kvalitetskrav.

TRÄD VID TOMTGRÄNSERNA SOM ORSAKAR OLÄGENHETER
Lagen om grannelagsförhållanden2 ger tomtinnehavaren rätt att avlägs
na rötter och grenar som växer in på det egna området från grannens
sida, om dessa orsakar olägenheter. Den part som upplever olägenhe
ter ska i första hand be trädets innehavare att avlägsna rötterna och
grenarna. Först i det fall att trädets innehavare inte efterföljer begäran
inom rimlig tid kan den som upplever olägenheter själv avlägsna rötter
na och grenarna. Denna rätt sträcker sig bara till gränslinjen, inte över
den.
Lagen om grannelagsförhållanden övervakas av polisen och de tvis
temål som är underställda lagen avgörs i tingsrätten. Ärenden som är
underställda den tidigare nämnda lagen hör inte till byggnadstillsynens
befogenheter.

ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM UTLÅTANDE FÖR
MILJÖÅTGÄRD
Ansökan görs elektroniskt i tjänsten Lupapiste (www.lupapiste.fi/sv).
Följande bilagor behövs:
•
•
•

Situationsplan, som anger trädens placering på tomten. (Vid behov
räcker en handritad).
Fotografi av trädet
Skriftlig konditionsbedömning om sådan finns. Vid behov kan
myndigheten förutsätta att en konditionsbedömning görs upp som
grund för beslutsfattandet.
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TILLÄGGSUPPGIFTER
Tilläggsuppgifter finns på nätet.
Detaljplaner
• Helsingfors karttjänst
Konditionsbedömning av träd
• bl.a. privata arborister. Kontaktuppgifter finns bl.a. på Finlands
Trädvårdsförenings webbsida.
Flygekorrar
• Flygekorrkartering i nordvästra Helsingfors 2014,
Helsingfors stads miljöcentrals publikationer 13/2014
1 Byggnadsordning för Helsingfors stad 2010, 52 §.
2 Lag angående vissa grannelagsförhållanden 1920, 8 §.
Helsingfors byggnadstillsyns anvisning, november 2015
Den ursprungliga anvisningen godkändes i juni 2007.
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