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Trädfällning och röjning av buskar inom Nocken och användning av 
motorkedjesåg och röjsågar på samfälld mark. 
 
Många olyckor inträffar i arbete med motorsågar och röjsågar. Om du använder motorsåg på 
egen tomt finns inget krav på motorsågskörkort, men när det gäller arbete på samfälld mark är 
det lite mera komplicerat.  
 
Från och med 1 januari 2015 finns det en lag (AFS 2012:1) som gäller fullt ut för alla som 
arbetar med motorsåg. Man ska ha ett motorsågskörkort annars löper man risken att få betala 
en häftig straffavgift.  Kravet gäller alla, oavsett hur länge man har arbetat med motorsåg.  
 
Men hur gör samfälligheten om man vill fälla ett träd, till exempel på städdagen? 
Och när övergår arbetsgivaransvaret från samfälligheten till enskild fastighetsägare när en 
medlem i ett block vill fälla ett träd som inte finns i föreningens miljövårdsplan för 
innevarande år?  
 
Villaägarnas juridiska rådgivare har försökt att klargöra vad som gäller: 
”På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om användning av motor- och röjsågar. De 
krav som gäller avseende bl a dokumentation av kunskap och handhavande gäller den som 
använder redskapet i arbetet. Det är ett arbetsgivaransvar att tillse att den som är anställd har 
sådan kunskap som krävs i sammanhanget. Någon generell regel som anger att samfällighet 
alltid ska anses vara arbetsgivare och därför ha ett arbetsgivaransvar i det fall någon eller 
några arbetar med motor- eller röjsåg vid städdagar eller i övrigt för samfällighetens räkning 
föreligger inte. Men om arbetet utförs under sådana omständigheter att samfälligheten kan 
anses vara arbetsgivare, blir reglerna tillämpliga. 
 
Oavsett vad som gäller i det enskilda fallet, bedöms det att arbete med motor- och röjsåg 
generellt är att anses som ett riskfyllt arbete. Den som utför sådant arbete för samfällighetens 
räkning bör därför före arbetets påbörjande på förfrågan kunna förete dokumentation som 
visar att den ifrågavarande personen har adekvat kunskap för maskinen. Om inte annat kan 
detta vara av betydelse för det fall skada inträffar och samfälligheten därvid avser att ta i 
anspråk sin försäkring. 
 
Ett alternativ är att den enskilda fastighetsägaren eller samfälligheten köper in kompetensen 
från företag.” 

Ändringar av trädbestånd inom blocken 
Om du eller ditt block vill göra större ändringar av trädbeståndet på allmänna ytor inom ditt 
block är det nödvändigt att följa de här instruktionerna: 
 
1.  Styrelsen måste tillfrågas och godkänna sådana större åtgärder som trädfällning på blockets 
allmänna yta innan projektet får påbörjas. Ta bort träd på allmänna ytor bedöms som ett 
undantag och det ska alltid finnas anledning till åtgärden. 
 
2.  Fastighetsägaren som är initiativtagaren ska få skriftlig godkännande av blockets 
medlemmar. Om trädet ligger nära grannblocket ska även de berörda fastighetsägarna i nästa 
block bli tillfrågade. 
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3.  Eftersom kostnaden för trädfällning eller liknande inte är inberäknad i samfällighetens 
budget för innevarande år är det fastighetsägaren som ansöker om styrelsens godkännande 
som anses vara arbetsgivare och därmed har ansvar för betalning av alla kostnader som kan 
uppstå i samband med åtgärden.   
 
Den som använder en motorsåg eller röjsåg för att fälla träd eller röja buskage på Nockens 
allmänna ytor ska kunna visa dokumentation att han/hon är utbildad för användning av sådana 
redskap.  
 
 
 


