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Beslut om dispens från biotopskyddet för avverkning av en allé på 
Södra Esplanaden i Tierps kommun

Beslut
Länsstyrelsen meddelar dispens från det generella biotopskyddet för nedtagning av 32 
alléträden på Södra Esplanaden, fastigheten Tierp 1:1 i Tierps kommun. Som villkor för 
dispensen gäller att:

 36 ersättningsträd ska planteras på samma utbredning som de nuvarande, se 
bilaga 1,

 ersättningsträden ska utgöras av lindar av inhemsk proveniens,
 ersättningsträden ska vara E-plantor,
 ersättningsträdets stam ska ha en omkrets på minst 25 cm i omkrets i brösthöjd 

vid plantering,
 växtbäddar, skelettjord, skydd mot skador, bevattning och ogräsrensning ska 

göras i enlighet med ansökan,
 trädet ska uppbyggnadsbeskäras under tillväxtfasen,
 om något ersättningsträd dör inom tio år efter plantering ska ett nytt 

ersättningsträd planteras utifrån samma villkor,
 ersättningsträden ska vara planterade senast fem år efter att detta beslut har 

vunnit laga kraft,
 när ersättningsträden är planterade och kompensationsåtgärderna är genomförda 

ska detta dokumenteras och återrapporteras länsstyrelsen. I återrapporteringen 
ska dnr 521-6589-2017 anges.

Som kompensation för intrånget i de allmänna intressen som biotopskyddet avser 
att skydda, medför åtgärden även en skyldighet att:

 minst 4 mulmholkar ska sättas upp och underhållas i enlighet med ansökan i minst 
50 år,

 minst 20 fågelholkar ska sättas upp och underhållas i enlighet med ansökan i 
minst 10 år,

 de äldsta stammarna ska lämnas som faunadepå i Tämnarådalen.

Beslutet fattas med stöd av 7 kap 11 § miljöbalken (MB) och 16 kap 2 & 9 §§ MB.
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Beskrivning av ärendet
Tierps kommun har ansökt om dispens från det generella biotopskyddet för att ta ned och 
ersätta allén på Södra Esplanaden. Totalt avses 32 träd i en dubbelsidig allé på ca 210 
meter att avverkas. Träden är mestadels lindar med stamdimeter mellan 20 och 40 cm. På 
grund av felaktiga beskärningar har många av träden blivit skadade, innehåller röta och 
andra tecken på dålig status.

I samband med ny detaljplan över området (DP 1010, Kv Lejonet, Tierp) avses 
trafiklösningen längsmed allén att förändras, däribland en gång- och cykelbana anläggas i 
alléns mitt. Vid utredning av kostnader väg mot nytta, konstaterade Tierps kommun att 
utbyte av hela allén var det enda samhällsekonomiskt försvarbara alternativet. Starkt 
bidragande till detta var att alléträden med dålig status ändå kommer att behöva bytas ut 
etappvis framöver, vilket skulle innebära återkommande dyra ingrepp.

Allén planeras att avverkas vintern 2018-2019. Ersättningsträd för samtliga alléträd plus 
fyra träd i luckor avses att planteras när vägarbetena enligt detaljplanen i alléns 
närområde är avslutade. Vi planteringen av ersättningsträden avses ordentliga 
markbäddar med skelettjord att anläggas. Träden ska skyddas mot gnagskador och skador 
från gräsklippare/trimmer samt området närmast att ogräsrensas under de första två åren. 
Under de första tio åren ska ersättningsträden uppbyggnadsbeskäras samt därefter skötas 
med regelbunden översyn och beskärning.

I de befintliga alléträden finns två håligheter lämpad för fågelbo samt flera många mindre 
håligheter lämpade för insekter. Som kompensation för dessa avser Tierps kommun att 
placera ut minst 4 mulmholkar för insekter i allén under sommarhalvåret 2018, för att 
flytta dem till andra grova lindar när allén avverkas. Dessa mulmholkar ska sedan ses 
över vart 5:e år och bytas ut i behov i minst 50 års tid. Vidare ska minst 20 fågelholkar i 
varierande storlek sättas upp i närområdet, troligtvis i anslutning till mulmholkarna, under 
hösten-vintern 2018. Fågelholkarna ska sedan vårdas i minst 10 år.

Motivering till beslutet
Detaljplanen för området vann laga kraft den 24 oktober 2016. Detaljplaner reglerar 
byggnation och åtgärder enligt plan- och bygglagen. Alla tillstånd, dispenser och liknande 
som krävs enligt miljöbalken hanteras separat och krävs också. Att en detaljplan innebär 
att åtgärder som skadar alléträden behöver vidtas för att genomföra planen, har därför 
ingen rättsverkan gentemot biotopskyddet. Att området är detaljplanelagt vägs därför inte 
in i denna prövning. Syftet med åtgärderna enligt detaljplanen vägs däremot in i 
bedömningen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken.

Åtgärderna som planeras i alléns närområde är avsedda att höja trafiksäkerheten, 
däribland genom att anlägga en gång- och cykelbana som är separerad från bilvägen. Att 
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gång- och cykelbanan separeras från biltrafiken bedöms vara av allmänt intresse, och 
bland annat gynna barns bästa i enlighet med 5 § p. 3 förordning (2007:825) med 
länsstyrelseinstruktion. Även trottoaren strax intill trädstammarna avses att tas bort när 
gång- och cykeltrafiken förflyttas. Båda dessa åtgärder bedöms skada träden främst 
genom skador på rötter och markkompaktering. 

Den aktuella allén, en del av Esplanaden utgör ett karaktäristiskt element i Tierps 
stadsbild och går genom hela Tierp köping. Den har en estetisk, rekreativ och biologisk 
funktion som ett sammanhängande grönstråk genom stadens mer tätbebyggda delar. I 
närheten finns även många andra yngre och äldre träd i stadsmiljön, men inte som 
linjeelement i stadsbilden. Den aktuella allén bedöms därför ha en stor betydelse som 
spridningskorridor främst för fågel- och insektsarter. Den utgör även en livsmiljö, samt 
bidrar med honung och pollen till pollinerare. Trots att alléträden inte är så gamla och har 
stora håligheter, bedöms därför allén ha höga naturvärden samt höga sociala värden. 

De aktuella träden visar i dagsläget tecken på att vara stressade på grund av dåliga 
livsförutsättningar samt skador, och bedöms inom några tiotal år behöva åtgärdas för att 
inte utgöra riskträd. Detta antingen genom omfattande beskärning eller utbyte av träd. 
Alléns långsiktiga överlevnad bedöms därför som tveksam utan omfattande åtgärder. De 
åtgärder som planeras bedöms skada de redan stressade träden och ytterligare sänka deras 
möjligheter till långsiktig överlevnad.

Eftersom alléträdens långsiktiga överlevnad i dagsläget är tveksam, att de till varierande 
grad redan utgör riskträd, samt att de åtgärder som planeras utgör allmänna intressen, 
bedömer länsstyrelsen att särskilt skäl för dispens finns. Länsstyrelsen bedömer att utbyte 
av enskilda träd alltefter behov skulle vara bättre ekologiskt, men med avseende på 
kostnader och sannolikheten skada omgivande träd vid utbyte bedöms det inte vara 
praktiskt motiverat i detta fall. Även Esplanadens estetiska uttryck och skötsel skulle 
försämras av olikåldriga träd i detta fall. Länsstyrelsen bedömer därför att utbyte av hela 
allén är motiverat.

Länsstyrelsen bedömer att ersättningsträd måste planteras för att syftet med 
biotopskyddet inte ska motverkas. Ersättningsträden behöver vara relativt stora vid 
plantering, för att påskynda att de uppfyller funktionen som spridningskorridor och 
habitat. Vidare ska ersättningsträden utgöras av Lindar, för att bidra med samma nektar- 
och pollenproducerande funktion och passa in med resten av Esplanadens gestaltning. 
Anläggningen av växtbäddar, skelettjord, skadeförebyggande åtgärder, ogräsrensning, 
bevattning med mera enligt ansökan bedöms vara tillräcklig. Om något av 
ersättningsträden dör inom 10 år efter planteringen, ska detta ersättas med ett nytt 
ersättningsträd med samma villkor. 
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Som kompensation för nedtagning av allén, avser kommunen att sätta upp mulm- och 
fågelholkar i enlighet med ansökan. Länsstyrelsen bedömer att dessa kommer att på kort 
och mellanlång sikt minska skadan på vissa fåglar och insekters livsmiljö. De kommer 
dock inte att kompensera bortfallet av alléns funktion som spridningskorridor på kort och 
mellanlång sikt.

Med planteringen av ersättningsträd samt kompensationsåtgärderna bedömer 
länsstyrelsen att åtgärden är i enlighet med biotopskyddets syfte enligt 7 kap. 26 § 
miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer därmed att dispens kan meddelas.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Alléer omfattas av biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bilaga 1, punkt 1.
Enligt 7 kap 11 § andra stycket miljöbalken får inom ett biotopskyddsområde inte 
bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns 
särskilda skäl får dispens ges i det enskilda fallet. 
Vid prövning av frågor om områdesskydd ska enligt 7 kap 25 § miljöbalken hänsyn tas 
även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 
som grundas på skyddsbestämmelse i 7 kap miljöbalken får därför inte gå längre än vad 
som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Dispens får enligt 7 kap 26 § ges endast om det är förenligt med förbudets syfte. 
Dispens enligt miljöbalken får enligt 16 kap 2 § förenas med villkor.
Dispens enligt miljöbalken får enligt 16 kap 9 § förenas med skyldighet att utföra eller 
bekosta särskilda åtgärder för att kompensera intrång i allmänna intressen som 
verksamheten medför.

Information
Länsstyrelsen erinrar om att detta beslut inte ger rätt att disponera över annans mark.
Verksamhetsutövaren är alltid skyldig att inhämta de kunskaper, vidta de anpassningar 
och skyddsåtgärder som behövs för att minimera påverkan på miljön (2 kap. 
miljöbalken). 
I artskyddsförordningen (2007:845) anges vilka arter som är fridlysta i Sverige. Åtgärder 
som strider mot förbud i förordningen måste föregås av dispensprövning från dessa 
bestämmelser. Denna dispens omfattar inte sådana åtgärder. 
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär bland 
annat att det är förbjudet att avsiktligt störa dem, särskilt under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Med att störa menas exempelvis en 
åtgärd som påverkar en fågelarts häckningsframgång så att antalet individer av den arten i 
ett område riskerar att minska. Det kan ske genom att fåglarna tvingas överge sin 
häckningsplats eller att färre antal ungar överlever. Avverkning av träd kan därför vara 
olämpligt att göra under fåglars häckningssäsong.
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I åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd anges som en bevarandeåtgärd att 
minst 2 träddepåer med syfte att gynna biologisk mångfald görs tillgängliga för berörda 
aktörer inom varje kommun i Götaland och södra Svealand senast år 2012. 

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

Beslutande
Beslutet har fattats av handläggare Gabriel Bernhardsson.

Eftersom beslutet signeras elektroniskt finns ingen namnteckning.

Bilagor
Karta över aktuella alléträd
Du kan överklaga beslutet

Kopia till:
Naturvårdsverket (registrator@naturvardsverket.se)
Tierps Kommun (tierp.kommun@tierp.se)
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Bilaga 1: Karta över aktuella alléträd
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Bilaga 2

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 Uppsala län,  751 86 Uppsala. Du kan även skicka in överklagandet via e-
post till uppsala@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 010-22 33 000. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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