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Oxenborgen Fastigheter AB
c/o Coeli AB
Box 3317
10366 Stockholm

Miljöskydd
Bengt Nilsson
010–2247365

Beslut efter ansökan om dispens från biotopskyddet
för avverkning av träd i allé längs Åsvägen, Leran 3:34,
Sunne
Beslut
Länsstyrelsen avslår Oxenborgen Fastigheter ABs ansökan om dispens från
biotopskyddet för att avverka ett träd i allén längs Åsvägen på fastigheten
Leran 3:34, Sunne.

Beskrivning av ärendet
Ni har den 2 januari 2020 inkommit med en ansökan om dispens från
biotopskyddet för att avverka ett träd i allén längs Åsvägen på fastigheten
Leran 3:34, Sunne. Som särskilt skäl för dispens anges att borttagande av
alléträd samt ersättning med ett nytt träd bidrar till en bättre kontinuitet för
trädallén. Ni har den 4 maj 2020 kompletterat med att det blir en linje på den
som en allé bör vara.
Avgift i enlighet med förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken betalades den 2 januari 2020.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att det träd som ni söker dispens för ingår i allén
längs Åsvägen på fastigheten Leran 3:34, Sunne samt att trädet omfattas av
de generella biotopskyddsbestämmelserna.
Länsstyrelsens bedömning är att kontinuitet eller att allén ska bli en linje inte
utgör ett särskilt skäl för dispens. Dispens kan därför inte medges.
Vid en vägning mellan allmänna och enskilda intressen finner Länsstyrelsen
att avverkning av ett träd i allén längs Åsvägen på fastigheten Leran 3:34,
Sunne inte är godtagbart utifrån syftet med lagstiftningen och avslår därför
ansökan om dispens från det generella biotopskyddet.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Alléer omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § miljöbalken
(1998:808) samt 5 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt
miljöbalken med mera Inom biotopskyddsområden får inte verksamheter
eller åtgärder bedrivas eller vidtas om skador på naturmiljön kan uppkomma.
Länsstyrelsen har enligt 7 kap 11 § miljöbalken möjlighet att meddela
dispens från biotopskyddet i det enskilda fallet om det finns särskilda skäl.
Postadress: Länsstyrelsen Värmland, 651 86 KARLSTAD Besöksadress: Våxnäsgatan 5
Telefon: 010-22 470 00 (växel) Fax: 010-224 71 10 E-post: varmland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/varmland

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

Sida
2(3)

BESLUT
Datum

2020-06-15

521-28-2020

Enligt 7 kap 26 § miljöbalken får dispens endast ges om det är förenligt med
förbudets syfte.
Enligt 16 kap 2 § miljöbalken får tillstånd, godkännande eller dispens enligt
balken eller föreskrifter meddelade med stöd av balken, förenas med villkor.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

Så här hanterar vi era personuppgifter
Information om hur vi hanterar personuppgifter finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Enhetschef Christina Hägglund har fattat beslut i detta ärende.
Naturvårdshandläggare Bengt Nilsson har varit föredragande.

Bilaga 1: Du kan överklaga beslutet
Bilaga 2: Karta
Kopia: Naturvårdsverket
Sunne kommun

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos Mark- och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller
lämna in överklagande till Länsstyrelsen i Värmlands län, 651 86 Karlstad.
Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
varmland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till
domstolen.

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 domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:


adress till bostaden



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka
handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du
skicka med kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall
ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig
samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till
Länsstyrelsen, telefonnummer 010-224 70 00. Fråga efter den som varit
föredragande i beslutet.

Bilaga 2
Karta

