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Datum
2019-12-11
 

Beteckning
513-49653-2018
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Regeringen, Miljödepartementet. Observera att du ska skicka eller 
lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, 104 22 Stockholm. Du 
kan även skicka in överklagandet via e-post till stockholm@lansstyrelsen.se. Det 
ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in 
i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag beslutet kungjorts i ortstidning. Om det kommer in senare kan 
överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid 
till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det 
Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.

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, om du inte tidigare lämnat dem:

 personnummer

 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 uppfattning, bör du 
skicka med kopior på dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att 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.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post 
stockholm@lansstyrelsen.se telefon 010-223 10 00. Ange beslutets diarienummer.
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