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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
 

Telefon/Fax: 
010-2244000 (växel) 
 (fax) 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Kulturmiljöenheten 

Lena Emanuelsson 

010-22 44 555 

lena.emanuelsson@lansstyrelsen.

se 

Delg.kv mira.andersson-ovuka@trafikverket.se 

Tillstånd till förberedande åtgärder för trädflytt vid Haga kyrka 
Göteborg 

 

Beslut 

Länsstyrelsen ger med stöd av 4 kap 3 § kulturmiljölagen (1988:950) er 

tillstånd till förebredande arbeten inför flytt/bevarande av träd invid Haga 

kyrka. 

 

Tillståndet gäller i 5 år från det beslutet vunnit laga kraft. 

 

Villkor 

 

Allmänt 

 Arbetet ska utföras i enlighet med er ansökan och tillhörande handlingar, 

som inkom till Länsstyrelsen den 2 mars 2016. 

 Vid avvikelse från ansökan/handlingar ska Länsstyrelsen omgående in-

formeras. 

 Beslutet om tillstånd gäller endast under de förutsättningar som är kända 

när tillståndet ges. Om nya omständigheter framkommer under arbetet 

kan beslutet komma att omprövas. 

 Arbetet ska utföras av entreprenör med väl dokumenterad erfarenhet av 

liknande arbete. 

 Arbetet ska utföras med material och metoder som bevarar kyrkotomtens 

kulturhistoriska värde. 

 Åtgärderna ska dokumenteras. Ni ska inom sex månader efter avslutat 

arbete skicka in rapport med fotografier före och efter åtgärderna till 

Länsstyrelsen. Dokumentationen ska redovisas i digitalt (PDF) format. 

 

Redogörelse för ärendet 

Ni har ansökt om tillstånd till förberedande arbeten i samband med planerad 

flytt/bevarande av kulturhistoriskt värdefulla träd invid Haga kyrka.  

 

Till ansökan har fogats beskrivning av planerade åtgärder. 
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Åtgärderna innebär förberedande arbeten inför bevarande av vissa träd på 

plats respektive inför flytt till närområdet i samband med byggandet av 

Västlänken. Schakt grävs runt blivande rotklump eller vid blivande skydds-

konstruktion för träd som ska sparas på plats. Djupet på diket varierar mel-

lan 1 och 1,5 meter. Därefter återfylls uppschaktade ytor med befintliga 

jordmassor. Utförandet av schakt sker med tryckluft och vakuumsugning för 

skonsam behandling av rötterna.  

 

Länsstyrelsens motivering 

Länsstyrelsen finner att åtgärderna är förenliga med bevarandet av 

kyrkotomtens kulturhistoriska värde. 

 

Beslutet bidrar till att uppnå de svenska miljömålen. 

 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten, se bilagan Hur man 

överklagar. 

 

Upplysningar 

Detta beslut innebär endast tillstånd enligt kulturmiljölagen 4 kap 3 § KML. 

 

Länsstyrelsen vill göra Er uppmärksam på att lov även kan krävas från Er 

kommun. För tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs separat tillstånd en-

ligt 2 kap. KML 

 

I redogörelsen för de planerade arbetena framgår det att ni avser utgöra åt-

gärder v 15 och 16 samt v 38 och 39.  

 

Alla Sveriges vilda fåglar är skyddade enligt 4 § Artskyddsförordningen.  

 

Under v 15 och 16 finns det en risk med att fåglar har börjat häcka i träden. 

Det är oklart vad de föreberedande arbetena under dessa veckor avser men i 

det fall det blir aktuellt med flytt av träd och/eller beskärning ska ni innan 

arbetena utförs kontrollera om fåglar häckar i träden. Pågår häckning bör ni 

avvakta med störande arbeten och flytt av träd till v 38-39 tills häckningssä-

songen är över. Om åtgärderna ändå, av tvingade orsaker, måste utföras och 

det finns en risk att fåglar störs i den omfattningen att häckning avbryts ska 

ni kontakta Länsstyrelsen. 

 

I detta ärende har Lena Emanuelsson beslutat och Jan Ottander (Kulturmil-

jöenheten) och Teresia Holmberg (Naturvårdsenheten) deltagit.  

 

Beslutsort: Göteborg  

 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Bilaga till sökande: 

Hur man överklagar 

 

 

Kopia till: 

Riksantikvarieämbetet  

Haga församling 

Göteborgs Stift  

Göteborgs stadsmuseum  

Göteborgs kommun, sbk 


