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Dispens från biotopskyddet för borttagande av alléträd 
på fastighet Kommunalhuset 3, Umeå kommun 
(2 bilagor)

Beslut
Länsstyrelsen medger dispens från biotopskyddet för att ta ner 19 st alleträd 
av poppel på fastigheten kommunalhuset 3 på Backenområdet i Umeå 
kommun. Beslutet gäller endast om ni följer villkoren nedan och inte 
avviker från innehållet i ansökan.

 Träden ska återplanteras med något justerad placering.

 Trädalléernas fortlevnad ska skyddas med en generell planbestämmelse 
om återplantering samt lovplikt för trädfällning.  

Motivering
Länsstyrelsen anser att de skäl för att genomföra detaljplanen och som 
innebär att gång och cykelvägen samt trädallén som kantar den behöver 
flyttas i sidled inom fastigheten är tillräckliga för att bevilja en dispens. 

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 19 april 2020 in en ansökan om dispens för att ta ner 19 st 
alléträd av poppel på fastigheten kommunalhuset 3 på Backenområdet i 
Umeå kommun. Ni avse att återplantera träden och att sedan fortsatt skydda 
dem med en generell planbestämmelse om marklov för trädfällning samt 
återplantering. 

Lagstiftning
Enligt 7 kap 11 § miljöbalken får inte åtgärder vidtas som kan skada 
naturmiljön inom ett biotopskyddsområde, t.ex. inom alléer. Länsstyrelsen 
får medge dispens från biotopskyddet i alléer om det finns särskilda skäl.

Information
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägaren.  
Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd. 
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga 2.

Beslut har fattats av biträdande enhetschef Joacim Jacobsson med 
miljöhandläggare Eva-Britt Olofsson som föredragande.

Bilagor:
1. Karta
2. Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Kopia till:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
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Hur man överklagar till Mark- och miljödomstolen

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, men 
överklagandet ska lämnas eller skickas till länsstyrelsen. Överklagandet ska vara 
skriftligt.

Ange följande

Grundkrav

 Ange tydligt vilket beslut överklagandet gäller, exempelvis genom att ange 
ärendebeteckning (t.ex. 620-1234-2018) och beslutsdatum.

 Redogör för om länsstyrelsens beslut är fel i sin helhet eller i vissa delar. 
Motivera ställningstagandet och skriv tydligt hur ni anser att beslutet bör 
ändras. 

 Ange vilka bevis ni vill att domstolen tittar på och vad de olika bevisen ska 
styrka. Skriftliga bevis lämnas in samtidigt som överklagandet.

 Om ombud anlitas bör en skriftlig fullmakt skickas med.

Kontaktuppgifter

Ange ert namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, adress till 
arbetsplats, e-postadress, telefonnummer till bostad och arbetsplats samt 
mobilnummer. Vid hemligt telefonabonnemang behöver telefonnummer bara 
uppges om domstolen frågar efter det. 

Om det finns en enskild motpart ska, i möjligaste mån, samma kontakt-
uppgifter som anges ovan lämnas för denna motpart. 

Om ombud anlitas ska även ombudets namn, postadress, e-postadress, mobil-
telefonnummer och telefonnummer till arbetsplatsen anges.

Skicka överklagandet

Överklagandet kan skickas via e-post eller brev. 

E-post vasterbotten@lansstyrelsen.se 
Brev Länsstyrelsen Västerbotten 

901 86 Umeå

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor, räknat från den dag när 
den som klagar fick beslutet, annars kan överklagandet inte tas upp. Om den som 
överklagar är en part som företräder det allmänna, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
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