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Enheten för natur- och viltärenden
Zanna Johansen

Stockholms stad
farsta@stockho Im. se

Angående ärende om tillsyn av kraftig beskuren ek,
Stockholms kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län mottog den 27 september 2021 en anmälan
angående begäran om tillsyn av kraftigt beskuren ek, Stockholms kommun.
Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över anmälan, och lämna ett skriftligt svar
till Länsstyrelsen senast den 20 oktober 2021, annars kan ärendet komma att
avgöras ändå.

Upplysning om tillsyn

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för miljöbalken. Tillsynsmyndigheten får med
stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) meddela de förelägganden eller förbud
som behövs för att bestämmelserna i miljöbalken ska efterlevas.
Enligt 26 kap. 21 § miljöbalken får tillsynsmyndigheten förelägga den som vidtar
en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken att lämna de uppgifter
som behövs för tillsynen.
Länsstyrelsens utredning av detta ärende kan resultera i att Länsstyrelsen finner
att anmälan är obefogad. Länsstyrelsen kommer då att avsluta ärendet utan åtgärd.
Skulle Länsstyrelsen istället finna att anmälan är befogad, kan Länsstyrelsen
komma att förelägga om rättelse, det vill säga att återställa och återskapa
förutsättningarna för att de naturvärden som gått förlorade ska återetableras.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Zanna Johansen
Miljöhandläggare

Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00
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E-post/webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Underrättelse
Datum

2021-10-06

Bilagor

1. Bilder på eken före och efter kraftig beskäring
2. Kopior av alla handlingar i ärendet
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Från:
"AB-RB-Natur och viltärenden"
<naturochviltarenden.stockholm@lansstyrelsen.se>
Skickat:
Mon, 27 Sep 202114:44:39 +0100
Till:
"AB-RB-Diarium-och-arkiv" <diarium.arkiv.stockholm@lansstyrelsen.se>
Ämne:
VB: Borde samråd hållits om följande träd?
Bilagor:
ekl.JPG, från FB.jpg, ek3.JPG, ek4.png

Från:
Skickat: den 21 september 202115:47
Till: AB-RB-Natur och viltärenden
Ämne: Borde samråd hållits om följande träd?
Hej,
Stadsdelsförvaltningen i Farsta har skurit ned en jätteek till en trädruin.
Enligt dem så behövs inget samråd med Lst för en sådan åtgärd. Stämmer det?
Enligt arboristen på plats så var eken minst 350 år gammal.
Plats: https://goo.gl/maps/4HgPSlvVczNMQcKK6
Se bifogade bilder.
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Från:
"AB-RB-Natur och viltärenden"
<naturochviltarenden.stockholm@lansstyrelsen.se>
Skickat:
Mon, 27 Sep 202114:45:10 +0100
Till:
"AB-RB-Diarium-och-arkiv" <diarium.arkiv.stockholm@lansstyrelsen.se>
Ämne:
VB: Nedtagning av skyddsvärd ek?

-----Ursnrurn1fozt meddelande----
Från:
Skickat: den 22 september 2021 08:58
Till: AB-RB-Natur och viltärenden <naturochviltarenden.stockholm@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: Nedtagning av skyddsvärd ek?
Hej Jonas,
Jag försökte mäta omkrets (i brösthöjd) nu med måttband och fick den till 370 cm.
Jag bifogar bilden i ett separat meddelande.
Bästa hälsningar
Skickat från min iPhone
> 21 sep. 2021 kl. 15 :40 skrev AB-RB-Natur och viltärenden <naturochviltarenden.stockholm@lansstyrelsen.se>:
>
> ?Hej,
> Har du möjlighet att mäta stammens/hög stubbens bredd (diameter i brösthöjd) och återkomma samt även bifoga
ett fotografi på aktuell högstubbe? Detta skulle vara till stor hjälp för att avgöra om åtgärden innebär en väsentlig
förändring av naturmiljön, vilket då skulle behövts samrådas med Länsstyrelsen innan åtgärden utfördes.
>
>
> Med vänlig hälsning
> Jonas Fjellstedt
>
--------->
> Miljöhandläggare
> Enheten för natur- och viltärenden
> Avdelningen för.miljö
> Länsstyrelsen i Stockholms län
> Box 22067, 104 22 Stockholm
> Besök: Regeringsgatan 66
> Telefon: 010 - 223 22 4 i
> Vxl: 010 - 223 10 00
> www .lansstyrelsen.se/stockholm
>
>
>
>
> Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande
>
> E-post, brev eller fax som kommer till Länsstyrelsen Stockholm blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
För information om hur Länsstyrelsen i Stockholms län behandlar peronuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
>
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>
>
>
>
> -----Urspru ngligt meddelande----
> Från:
> Skickat: den 21 september 2021 14:24
> Till: AB-RB -Natur och viltärenden <naturo chviltarenden.stockholm@ lansstyrelsen.se>
> Ämne: Re: Nedtagning av skyddsvärd ek?
>
> Oj, så märkligt ..
> Arboristen på plats uppskattade eken till att vara äldre än 350 år och även om det är omgivet av viss vegetation har
det i princip fu ngerat som ett gigantiskt solitärträd i parken (mellan plaskdammen och Fagersjövägen). Det var lövat
i somras, nu är bara en högstubbe kvar. M
>
> Skickat från min iPhone
>
>> 21 sep. 2021 kl. 13:53 skrev AB-RB -Natur och viltärenden <naturo chviltarenden.stockholm@ lansstyrelsen.se>:
>>
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