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Datum Beteckning 
BESLUT 2020-07-09 521-4634-2020 

Sida 1/4 

Mari-Janne Möller Jönköpings kommun 
Enheten för naturskydd och tillsyn Att. Paula Kradic 
010-2236345 paula.kradic@jonkoping.se 

Dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 
11 § miljöbalken (1998:808) avverkning 
av alléträd på fastigheten Överläraren 
4, Jönköpings kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen medger med stöd av 7 kap. 11 § miljöbalken jämförd med 5 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. dispens
från biotopskyddet för avverkning av 12 alléträd på fastigheten Överläraren
4, Jönköpings kommun. Trädens läge finns markerad på karta i bilaga 2. 

Med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenas beslutet med följande villkor: 

1. Dispensen upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två 
år eller avslutats inom fem år från den dagen då detta beslut vinner
laga kraft. 

2. Minst 11 nya träd ska återplanteras på plats som framgår av bilaga 2.
Återplantering ska ske senast 5 år efter avslutad åtgärd. Träd-
plantorna ska vara av inhemska arter och vara minst 10 centimeter i
omkrets. 

3. Om något träd dör inom 5 år efter plantering ska det ersättas genom
ytterligare nyplantering enligt villkor ovan. 

4. Fotografier på återplanterade träd ska skickas in till Länsstyrelsen
senast 4 veckor efter utförd åtgärd, se vidare under Information. 

5. Beslutet om dispens ska medföras av den som praktiskt utför
arbetet. 

Råd 
Material från avverkning kan läggas upp i en faunadepå på en solbelyst plats
i närområdet eller på annan lämplig plats som kommunen förfogar över. 
Bildande av faunadepåer bidrar positivt till den biologiska mångfalden.
Genom att lägga grova stamdelar i botten och sen fylla på med grenar av 
olika storlek skapar man lämpliga miljöer för en mängd olika insekter och
andra djur. Viktigt att tänka på är att veden blir solbelyst, eftersom många 

Länsstyrelsen i Jönköpings län |  Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping |  Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-22 36 000    | E-post jonkoping@lansstyrelsen.se    | Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 
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arter vill ha värme för att trivas. Eftersom en faunadepå blir artrikare ju
äldre den blir är det också viktigt att den inte tas bort utan får ligga kvar där 
den är. 

Beskrivning av ärendet 
Ni har den 11 maj 2020 inkommit med en ansökan biotopskydd enligt 
7 kap. 11 § miljöbalken för att avverkning av 12 alléträd (lönnar) på
fastigheten Överläraren 4, Jönköpings kommun. 

Enligt ansökan och övrig utredning i ärendet framgår följande. En 
detaljplan för ny förskola och gång-och cykelväg håller på att tas fram. 
Gång- och cykelvägen kommer att förläggas väster om befintlig allé, men
kommunen bedömer att alléträden behöver tas ner i samband med 
anläggning av GC-väg då rotsystem kommer att skadas p.g.a. intrång i den
vall de är planterade på i dag. Vallen kommer att tas bort i samband med 
genomförandet av detaljplanen för att skapa en bättre koppling mellan
förskolebyggnad och gaturummet. Nyplanterade träd kommer att planteras i 
nivå med gatan. 

Det är ett allmänt intresse att tillskapa förskoleplatser i området. Till 
förskolor bör det finnas goda möjligheter att ta sig säkert till fots och med
cykel vilket är en av två anledningar till att en ny gång- och cykelväg 
planeras. Den andra anledningen är för att länka samman gång- och
cykelvägsnätet då del av Pärlugglegatan är en saknad länk. Vid ett 
tillskapande av gång- och cykelvägen bedöms träden inte kunna bevaras
utan behöver tas ner. 11 träd av arten oxel planeras planteras i samband 
med genomförandet av detaljplanen. 

Ni har den 12 juni 2020 betalat in prövningsavgiften om 2 900 kr i enlighet 
med förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken. 

Motivering till beslutet 
Syftet med att avverka alléträden är kunna anlägga en ny gång- och cykelväg. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att anläggande av en ny gång-
och cykelväg på aktuell plats är ett allmänt intresse och att det är ett särskilt 
skäl för att medge dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att avverka
träden. Länsstyrelsen bedömer vidare att skadan på natur- och kulturmiljön 
från de åtgärder som beviljas i och med detta beslut är mindre än den nytta
som det kan vinnas genom att dessa vidtas. Åtgärderna bedöms vara 
förenliga med biotopskyddets syfte. Dispens ska därför beviljas med villkor 
enligt vad som ovan anges under Beslut. 

Alléer har en viktig funktion som livsmiljöer och spridningskorridorer för 
olika djur- och växtarter. För att bibehålla alléns funktion bedömer
Länsstyrelsen att det är viktigt att det sker en plantering av alléträd. Enligt 
ansökan ska det planteras 11 st oxlar. Länsstyrelsen bedömer att den 
planerade planteringen är lämplig. För att det inte ska gå för lång tid mellan 
avverkning och plantering av nya träd ska plantering med nya träd ske inom 
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5 år från det att träden har avverkats. Fotografier på de återplanterade
träden ska skickas in till Länsstyrelsen senast fyra veckor efter det att 
planteringen har utförts, se vidare under Information. Om ett träd dör 
inom 5 år efter plantering ska ett nytt träd planteras på samma plats, detta 
för att säkerhetsställa att det i framtiden finns alléträd att tillgå i närområdet
för de djur- och växtarter som är beroende av dessa som levnadsmiljö och 
spridningskorridorer. 

Material från de avverkade alléträden kan läggas upp i en faunadepå på en
solbelyst plats i närområdet eller på annan lämplig plats som kommunen 
förfogar över. Bildande av faunadepåer bidrar positivt till den
biologiska mångfalden. Genom att lägga grova stamdelar i botten och sen 
fylla på med grenar av olika storlek skapar man lämpliga miljöer för en
mängd olika insekter och andra djur. Viktigt att tänka på är att veden blir 
solbelyst, eftersom många arter vill ha värme för att trivas. Eftersom en
faunadepå blir artrikare ju äldre den blir är det också viktigt att den inte tas 
bort utan får ligga kvar där den är. 

Skyddet för biotopen bidrar bland annat till att Sverige uppfyller de 
nationella miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och 
djurliv samt åtaganden enligt EU:s Art- och habitatdirektiv, Konventionen 
om biologisk mångfald och Europeiska Landskapskonventionen. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
I 7 kap. miljöbalken finns bestämmelser om biotopskyddsområden. I 7 
kap.11 § miljöbalken anges att biotopskyddsområden utgörs av små mark-
eller vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns
särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. I 
Naturvårdsverkets Handbok 2012:1 finns exempel på vad som kan vara
särskilda skäl. Det kan vara hälsa och säkerhet, annat kultur- eller 
naturvärde, eller allmänt intresse. 

Alléträd omfattas av biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § 
miljöbalken jämförd med 5 § och bilaga 1 till förordning om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. En allé är lövträd planterade i en enkel eller en 
dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare
utgjort en väg eller i ett övrigt öppet landskap. Träden ska till övervägande 
del utgöras av vuxna träd. 

Enligt 16 kap. 2 § miljöbalken får ett beslut om dispens lämnas för en 
begränsad tid och förenas med villkor. 

Information 
Detta beslut kan överklagas av Naturvårdsverket och andra sakägare inom 
tre veckor från det att de tagit del av beslutet. 
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Länsstyrelsen kan komma att utöva tillsyn på platsen under pågående och
efter avslutad verksamhet. 

Av bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken följer att den som vidtar en åtgärd
alltid är skyldig att ta miljöhänsyn så att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljön. 

Fotografier skickas till Länsstyrelsen i Jönköpings län, Enheten för 
Naturskydd och tillsyn, 551 86 Jönköping eller via email till
jonkoping@lansstyrelsen.se. Ange beteckning 521-4634-2024 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av avdelningschef Per Hallerstig med 
naturvårdshandläggare Mari-Janne Möller som föredragande. 

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

Kopia till 
Jönköpings kommun, kommunstyrelse@jonkoping.se 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Internt: Malin Lund, Marielle Gustafsson 

Bilagor 
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen 
2. Karta över alléträdens läge samt plats för återplantering av träd 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:kommunstyrelse@jonkoping.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
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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 i Jönköpings län antingen via e-post; jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping. 

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, jonkoping@lansstyrelsen.se, eller 
via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange diarienummer 4634-2020. 

mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se
mailto:jonkoping@lansstyrelsen.se


 
Page 6 of 6

´ 

0 30 Meter 
1:1 500 

Teckenförklaring 
Beÿntlig alléträd 
Plats för nyplantering av alléträd (ungefärlig) 
Område som omfattas av dispensansökan 

690526-001
Textruta
Bilaga 2Tillhör Länsstyrelsens beslut 2020-07-09 i ärende 521-4634-2020


	Beslut om bifall med villkor.pdf
	Dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) avverkning av alléträd på fastigheten Överläraren 4, Jönköpings kommun
	Beslut
	Beskrivning av ärendet
	Motivering till beslutet
	Bestämmelser som beslutet grundas på
	Information
	Du kan överklaga beslutet
	De som medverkat i beslutet
	Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
	Kopia till
	Bilagor

	521-4634-2020_bilaga 2.pdf



