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Undantag från gällande marklovspolicy - Döda träd / Granbarksborre 

Sommaren 2018 har, i Sverige, gått till historien som den varmaste och torraste sedan 

SMHIs mätningar startade. Konsekvenserna har bland annat medfört ett stort antal döda träd 

och buskar. Många granar har dessutom angripits av den fruktade granbarksborren. När 

värmen kommer svärmar granbarksborren och sprider sig då ytterligare. Södras 

skogsexperter betraktar den uppkomna situationen som naturkatastrof. 

En naturkatastrof klassas som force majeure, d v s en oväntad och oförutsägbar händelse 

med en effekt som inte kan hanteras på sedvanligt vis. Den enskilde kan således inte råda 

över den uppkomna situationen. En detaljplan kan självklart inte förutse alla eventuella 

framtida katastrofer. Vid en sådan händelse borde även gällande detaljplan kunna tillåta 

undantag för att pragmatiskt lösa den uppkomna situationen (”tänka utanför boxen”). Force 

majeure borde alltså kunna åberopas av de privata tomtinnehavarna på bl a Oknö. 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknad följande: 

A. Marklovsansökan för fällning av träd som dött eller skadats till följd av 2018 års torka 

skall vara avgiftsfri. 

B. Processen att söka marklov, d v s tomtinnehavarens ansökan, kommunens besiktning, 

beslut och delgivning kan förslagsvis förenklas genom att; 

1. Tomtinnehavaren anmäler till kommunen antalet torra/döda/angripna träd på sin tomt. 

2. Kommunen inspekterar skyndsamt aktuell tomt tillsammans med tomtinnehavaren. 

3. Kommunen märker ut berörda träd och därmed skall marklovet vara beviljat. 

4. Tomtägaren ansvarar för och bekostar avverkningen av aktuella träd.  

Normalt kan marklovsprocessen ta upp till 10 veckor. Önskvärt är att förkorta denna. Mitt 

förslag skulle påskynda processen och förenkla avsevärt för båda parter. Därmed kan 

avverkning av sjuka/döda träd genomföras snabbt. 

Detta undantag från gängse detaljplanens regler skall vara tidsbegränsat, förslagsvis under 

perioden från 1 april till 30 september 2019 och således endast avse döda och skadade träd. 

Marklovsansökan för friska träd skall ske enligt gällande regler. 

Revision av detaljplan 

Vid kommande revison av gällande detaljplan bör nuvarande regler noggrant utvärderas. 

Tjänar de sitt syfte? Många, särskilt de som har friköpta tomter, saknar tilltro till och 

förståelse för dessa regler, vilket på sikt urholkar förtroendet för regelverket som därmed 

uppfattas sakna legitimitet.  

Med vänlig hälsning, 

Per Hedberg 
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