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Föreläggande enligt miljöbalken och samråd 
enligt kulturmiljölagen för alpin skidanläggning i 
Skorvdalen, Härjedalens kommun
Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att BJS Utvecklings AB, 
(org nr 556721-1585, nedan kallad Bolaget), ska vidta följande försiktighetsåtgärder till 
skydd för naturmiljön.

 Bolaget ska upprätta en miljöåtgärdsplan där det framgår hur Bolaget kommer 
att gå tillväga för att uppfylla föreläggandet om hänsyn till naturmiljö och 
rennäring samt de försiktighetsåtgärder som Bolaget har angivit i sin anmälan 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

 Miljöåtgärdsplanen ska innehålla både en uppförandedel av anläggningen samt 
en del för själva driften av anläggningen.

 Miljöåtgärdsplanen ska lämnas till Länsstyrelsen senast en månad från det att 
detta beslut vunnit laga kraft.

 Miljöåtgärdsplanen ska kommuniceras i god tid innan arbetet startar med 
berörda entreprenörer.

 Bolaget ska efter dialog med Handölsdalens sameby vidta skäliga åtgärder för 
att minimera anläggandets och driftens påverkan på rennäringen. Bolaget ska 
senast den 1 september varje år under anläggnings- och driftfas kontakta 
Handölsdalens sameby för att informera om vilka åtgärder som kommer att 
bedrivas under vintersäsongen. 

 De skyddsvärda levande och döda träd (trädlågor) samt områden med höga 
naturvärden som är identifierade i de inventeringar som bolaget hänvisar till i 
anmälan ska undantas från avverkning och andra markarbeten. 

 En skyddszon om minst 50 meter ska lämnas till vattendraget Skorvan.

 Vid alla markarbeten ska sådana skyddsåtgärder vidtas så att sedimenttransport 
till Skorvan med biflöden minimeras.

 Delgivningskvitto
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 Avledning av dagvatten får inte ske med direktutsläpp till Skorvan eller dess 
biflöden

 För att undvika spridning av invasiva växtarter ska maskiner och andra 
arbetsredskap vara väl rengjorda innan markarbeten i området startar. 

Försiktighetsåtgärder gällande kungsörn

 Från första februari varje år och till dess att snösäsongen är slut på våren, får 
snökanoner inte vara igång under dygnets ljusa timmar.

 Bolaget ska ta fram lämpliga avspärrningsåtgärder i samråd med Länsstyrelsen i 
syfte att minska oavsiktliga eller avsiktliga störningar på kungsörnars boplatser i 
samband med offpiståkning. Dessa avspärrningar kan vara tillfälliga eller 
permanenta, men ska sitta uppe under den tid på året då offpiståkning kan ske.

 Samråd ska ske med Länsstyrelsen inför nya dragningar av skidspår, cykel- och 
vandringsleder i området.

 Avverkning och anläggningsarbete får inte ske under mars, april och maj 
månader.

 Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det innebär en 
väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny anmälan om samråd.

Beskrivning av ärendet
Bolaget lämnade den 22 juli 2019 in en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller alpin skidanläggning i Skorvdalen, 
Härjedalens kommun.
Anläggningen är omarbetad utifrån den skidanläggning som prövades och nekades 
tillstånd av Mark- och miljödomstolen, beslut 2018-05-22 M2857-16. 
I korthet består förändringen av minskad exploateringsyta med färre liftar och nedfarter 
samt att Härjedalens kommun inrättat ett fågelskyddsområde (för att skydda örnarna) i 
anslutning till planerad skidanläggning. 
Verksamheten avses innefatta
- Ett verksamhetsområde om ca 50 ha,
- Anläggande och drift av fyra liftar. Liftarna anläggs ”i rad” och den högst belägna 
avses ansluta till Grizzly Express i Björnrike,
- Anläggande och drift av en bredare nedfart under liftarna samt någon mindre nedfart,
- Anläggande av vägar.
Verksamhetens huvudsakliga lokalisering framgår av illustrationen nedan.
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Länsstyrelsen förelade Bolaget 2019-08-30 om följande kompletteringar;
Till anmälan om samråd ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas och 
redogöra för följande:

 Beskriva vilka natur- och kulturvärden som finns inom påverkansområdet för 
planerad exploatering. Som underlag för detta krävs en naturvärdesinventering 
samt en arkeologisk utredning. Naturvärdesinventeringen ska utföras enligt 
Svensk Standard SS 199000:2014 eller på annat vis som Länsstyrelsen finner 
likvärdigt.

 Ange vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas för att minimera 
påverkan på identifierade natur- och kulturvärden.

 Beskrivning av naturvärdena knutna till vattendraget Skorvan och dess 
vattenkemi samt vilka skydds- och skadeförebyggande åtgärder som kan vidtas 
vid exploatering och drift av skidområdet.

 Beskrivning hur exploateringen kommer att förhålla sig till planerat 
fågelskyddsområde. Vilka anpassningar av exploateringen som är gjorda för att 
minimera påverkan på syftet för fågelskyddsområdet.

 Redovisning av projektets påverkan på landskapsbilden.

 Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva vilken påverkan projektet kan få på 
rennäringen samt vilka försiktighetsåtgärder som planeras.

 Anmälan ska kompletteras med teknisk beskrivning och detaljerat kartunderlag 
som redovisar storleken på de ytor som kommer att tas i anspråk för liftgator, 
nedfarter, vägar och annan markexploatering.

 Den tekniska beskrivningen ska beskriva omfattningen av de markarbeten som 
planeras samt vilken sorts markarbeten det är fråga om. Det ska framgå var 
större markarbeten som schaktning, sprängning och dikning m.m. planeras. 

Vidare förbjöd Länsstyrelsen i samma beslut att Bolaget får avverka skog eller utföra 
andra markarbeten före dess att planerat fågelskyddsområde är bildat och vunnit laga 
kraft. 
Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun beslutade 2020-06-22 dnr 2020/166 om 
fågelskyddsområde Skorvdalen.

Inlämnade yttranden och bolagets bemötande
Härjedalens kommun och Naturvårdsverket har lämnat yttrande i ärendet.
Härjedalens kommun skriver; Den föreslagna utbyggnaden i anmälan överensstämmer 
med den översiktsplan (ÖP) för Vemdalen-Björnrikeområdet som antogs av 
kommunfullmäktige år 2008.
Utbyggnaden stödjer Härjedalens kommuns strategi om att satsa på turism i området. 
Nämnden ser att det är lämpligt att expandera till det här området. Björnrike Syd 
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kommer att medföra ett betydande tillskott av arbetstillfällen, både under exploaterings- 
och driftsfasen både för nya och etablerade företag och är därför av ett stort 
allmänintresse för Härjedalens kommun.
Det fågelskyddsområde som Bolaget gemensamt med Härjedalens kommun tar fram ger 
befintliga örnrevir ett starkare skydd än tidigare och syftar till att det inte ska finnas 
någon risk för mänsklig påverkan på örnreviret.
Härjedalens kommun ser fortsatt positivt på föreslagen utbyggnation.
Naturvårdsverket skriver i en sammanfattande bedömning av projektet följande; 
Naturvårdsverket bedömer att det föreslagna fågelskyddsområdet inte skyddar örnparet 
såsom avses om den planerade utbyggnaden av skidanläggningen kommer till stånd. 
Det beror på att den planerade anläggningen, liksom de tidigare versionerna av 
anläggningen som prövats i MÖD 2015:3 samt i prövningen 2016–2018 enligt 9 och 11 
kap miljöbalken, fortfarande kommer att exploatera de centrala delarna av örnreviret 
samt att ett mycket stort antal besökare på årsbasis kommer att störa örnarna enligt 
Naturvårdsverkets bedömning.
Fågelskyddsområdet eller bakgrundsmaterial för ett sådant beslut uppfyller enligt 
Naturvårdsverkets bedömning heller inte länsstyrelsens beslut i 12:6-samrådet om att 
”skidanläggningens utformning är så anpassad att uppförandet och driften inte kommer i 
konflikt med artskyddet för kungsörn. I dagsläget finns inte det underlaget och därmed 
inte förutsättningar att fatta beslut i ärendet.”
Naturvårdsverket bedömer också att den planerade skidanläggningen, oavsett om ett 
fågelskyddsområde inrättats eller inte, träffas av förbudsreglerna i 4 § 2 och 4 
artskyddsförordningen.
Enligt Naturvårdsverkets bedömning krävs därför en artskyddsdispens för att 
skidanläggning ska kunna komma till stånd. Vid den tidigare dispensprövningen 
beslutade Mark -och miljööverdomstolen att det inte finns tillräckliga skäl för att bevilja 
dispens enligt 14 § artskyddsförordningen.
För hela Naturvårdsverkets yttrande, se bilaga 2.
Bolaget har bemött Naturvårdsverkets yttrande om fågelskyddsområdet enligt följande; 
Anledningen till att bolaget önskar att fågelskyddsområde ska inrättas är att mark- och 
miljödomstolen i dom den 22 maj 2018 (mål nr M 2857-16) ansåg att den då prövade 
verksamheten – vilken var av en väsentligt större omfattning än den som bolaget under 
2019 jämlikt 12 kap. 6 § miljöbalken anmält för samråd till länsstyrelsen – i avsaknad 
av fågelskyddsområde saknade tillräckligt skydd för att inte medföra risk för otillåten 
påverkan på örnreviret. Domstolen klargjorde nämligen i domen att ett 
fågelskyddsområde ”i kombination med tydlig information och förbudsskyltar” skulle 
vara ”ett mer verksamt skydd mot intrång. Länsstyrelsen uttalade sig villig att medverka 
till inrättande av sådant områdesskydd. Eftersom det i nuläget inte finns något sådant 
skyddsområde saknas emellertid förutsättningar att beakta detta vid prövningen i 
målet.” (domen, ss. 81-82)
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Med ledning av domstolens synpunkter har Bolaget därför uppdragit åt Pelagia Nature 
& Environment AB att utreda dels vilka skyddsbehov som föreligger, dels vilken 
omfattning på fågelskyddsområdet som dessa skyddsbehov bör medföra. Förslaget till 
fågelskyddsområde har utgått från Pelagias slutsatser och rekommendationer. Det har 
även utgått från att tillsyn och övervakning ska kunna ske på ändamålsenligt vis. 
Bolaget delar därför inte Naturvårdsverkets uppfattning om att det föreslagna 
fågelskyddsområdet inte skulle medföra tillräckligt skydd för örnparet. Istället 
konstaterar Bolaget att de av Pelagia utförda utredningarna – även de som utförts inom 
ramen för samrådet med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken – visar att 
fågelskyddsområdet tillsammans med övriga föreslagna skyddsåtgärder medför att den 
nu aktuella mindre anläggningen inte ger upphov till någon otillåten påverkan på 
naturmiljön och övriga värden. Det gäller även för örnreviret, där utredningarna visar att 
inga konsekvenser bedöms uppkomma. Det ska i sammanhanget noteras särskilt att 
verkets uppfattning står i strid även med mark- och miljödomstolens ovanstående 
ställningstaganden.
Slutligen konstaterar Bolaget att verkets uppfattningar – vilka till skillnad från Bolagets 
– också saknar stöd i utredningar beträffande det aktuella örnreviret och den begränsade 
verksamhet som Bolaget anmält till länsstyrelsen jämlikt 12 kap. 6 § miljöbalken.
För hela Bolagets bemötande, se bilaga 3.

Bakgrund
För del av anläggningen finns en lagakraftvunnen detaljplan från 2016-08-11, Mbn § 
140. För ungefärlig utbredning av planen se rödmarkerat område i illustrationen sidan 3. 
I dagsläget har inte några byggnationer eller annan exploatering skett i området.
Skidanläggningen har tidigare prövats i en frivillig tillståndsansökan enligt 9 kapitlet 
miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen. I den prövningen ingick även prövning 
enligt 11 kapitlet miljöbalken för vattenverksamhet. Ansökan avslogs i dom meddelad 
2018-05-22, M 2857-16. I domskälen skrevs att avgörande för tillåtlighetsbedömningen 
i målet är den miljöfarliga verksamhetens och vattenverksamhetens påverkan på det 
kungsörnsrevir som finns i området. Verksamheterna bedöms inte stå i konflikt med 
övriga intressen på sätt som innebär att dessa inte kan godtas. Exempel på övriga 
intressen är nedströms liggande vattenförekomster, riksintressen och planförhållanden 
samt påverkan på övriga djur och växter.
I det målet hade sökanden (Örndalen exploatering AB) föreslagit ett flertal 
skyddsåtgärder för att minska risken förpåverkan på kungsörn. Exempel på 
skyddsåtgärder var upprättande av skyddszoner kring boplatser och kanalisering av 
offpist åkning till områden inom verksamhetsområdet samt att liftkortet kunde förloras 
om offpist skidåkning skedde i annat område. Mark- och miljödomstolen angav i sina 
domskäl bla följande; En exploatering av området med en skid- och turistanläggning 
med tillhörande infrastruktur i form av t.ex. vägar och liftsystem kommer emellertid att 
göra Skorvdalen mer tillgängligt för allmänheten. Även om själva verksamhetsområdet 
upprätthåller erforderliga skyddsavstånd till kungsörnarnas boplatser, riskerar 
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exploateringen medföra en ökad besöksaktivitet även inom dessa skyddsområden. Av 
betydelse vid bedömningen om den ekologiska funktionaliteten av kungsörnarnas 
fortplantningsområde i Skorvdalen kan upprätthållas är följaktligen om mänsklig 
aktivitet närmare än 1 000 m från boplatserna kan begränsas i tillräcklig omfattning. 
Vidare skrev domstolen; vid huvudförhandlingen diskuterades frågan om eventuellt 
områdesskydd (exempelvis inrättandet av fågelskyddsområde). Ett sådant skydd, i 
kombination med tydlig information och förbudsskyltar skulle, enligt domstolens vara 
ett mer verksamt skydd mot intrång. Då det vid prövningen inte fanns ett 
fågelskyddsområde så ansåg domstolen att förutsättningar saknades för att beakta detta 
vid den prövningen.

Motivering till beslutet
Härjedalens kommun har nu i samverkan med Bolaget bildat ett fågelskyddsområde 
öster om skidområdet. Bolaget har sedan prövningen i Mark- och miljödomstolen även 
minskat exploateringsområdet till yta och antal liftar med nedfarter.

Länsstyrelsen bedömer att ett fågelskyddsområde med rättsligt bindande förskrifter för 
att styra allmänheten till att inte störa kungsörnarna under den mest känsliga perioden 
av året, kommer att innebära att exploateringen inte står i konflikt med 



8 (12)

Beslut
 
Datum Diarienummer
2020-10-01
 

525-5609-2019
 

artskyddsbestämmelserna för kungsörn. För att ytterligare minska risken för störning på 
kungsörn i området under deras födosök, spelflykt, parnings- och häckningsperioder 
anser Länsstyrelsen att planerad uppbyggnad och drift av anläggning behöver särskilda 
hänsynstagande till kungsörn både avseende till begränsning av tid för arbete och för 
hur allmänhet ska hänvisas för att inte komma in i område som kan störa kungsörn. 
Detta eftersom det finns dokumenterade uppgifter om att häckning av kungsörn skett i 
ett område väster om planerad anläggning och därmed utanför fågelskyddsområdet. 
Enligt information till Länsstyrelsen är det mer än tio år sedan det var en häckning vid 
den västra boplatsen och att boet är raserat sedan 2016. Men det faktum att det funnits 
en boplats visar att miljön kring boplatsen är sådan att kungsörn kan häcka där. Det är 
därför motiverat att förelägga om hänsyn som även är riktade till området väster om 
planerad anläggning. 
Genomförda inventeringar visar att det inom planerat skidområde finns naturmiljöer, 
bäckraviner, och enskilda naturvårdsobjekt som kräver särskild hänsyn. Områdena och 
objekten utgör en mycket liten del av skidområdet. Länsstyrelsen bedömer att med en 
framförhållning i planeringen av markarbetena blir det vare sig kostsamt eller svårt för 
Bolaget att helt undanta dessa områden och objekt från avverkning och markarbeten.
Skorvan med biflöden mynnar ut i Veman. Veman utgör riksintresse för naturvården 
och är ett särskilt värdefullt vattendrag enligt kommunens fiskeplan. 
Naturvärdesinventeringarna visar att Skorvan med biflöden har högt naturvärde. För att 
inte sediment eller andra föroreningar ska nå vattendragen krävs skyddzoner kombinerat 
med åtgärder för att hindra sedimenttransport till vattendragen under anläggning och 
drift av skidanläggningen.
Bolaget har i sin konsekvensbedömning för Björnrike Syd redovisat följande 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått för rennäringen.
Inför anläggandet av Björnrike Syd ska aktuella åtgärder samt tidsram för dessa 
redovisas för samebyn. Under driftfas rekommenderas minst en årlig avstämning där det 
framgår aktuella aktiviteter inom området och samebyn ges möjlighet att yttra sig om 
tillgång till flyttleder och annat som påverkar renskötseln i området. Bolaget och 
Handölsdalens sameby är överens om att inför flytt av renhjorden ska representant för 
samebyn kontakta Bolaget så att vägen kan stängas av för trafik. Bolaget åtar sig att 
stänga av tillfartsvägen efter samebyns uttryckta behov samt att underrätta 
anläggningens gäster när detta sker. 
Handölsdalens sameby bedriver renskötsel i området. Inom det totala betesområdet 
finns flyttleder, trivselland, vinterland och vårvinterland. För att minimera påverkan på 
rennäringen anser Länsstyrelsen att det är viktigt att Bolaget har en dialog med samebyn 
och redovisar hur de avser att ta hänsyn till rennäringens intressen.
Eftersom renskötsel inom samebyns område såväl som vilka aktiviteter som kan 
bedrivas inom skidområdet kan förändras över tid bedömer Länsstyrelsen att det är 
viktigt att det som framkommer i Bolagets dialog med samebyn även skrivs in i den 
miljöåtgärdsplan som ska lämnas till Länsstyrelsen.
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För att inte arbetsmaskiner ska föra med sig frön och växtdelar av invasiva växtarter ska 
maskinerna vara väl rengjorda från jord från andra markarbeten.
Ett projekt av den omfattning som anmälan beskriver kommer innebära att ett flertal 
olika entreprenörer är involverade i både anläggande och drift av verksamheten. För att 
syftet med förelagda försiktighetsåtgärder ska nå ända ut till de som utför själva arbetet 
är det viktigt att ett miljöåtgärdsprogram tas fram som i detalj talar om hur arbetet ska 
utföras för att syftet med hänsynen ska uppnås. Dokumentet är också viktigt för 
Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten. 
De arkeologiska utredningarna av området som är utförda redovisar att det inte finns 
några kända fornlämningar och samiska kulturlämningar inom planerat skidområde.
Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte på ett väsentligt sätt skadar 
natur- och kulturmiljön om åtgärden utförs i enlighet med anmälan och beslutade 
försiktighetsåtgärder följs.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och 
åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen 
får besluta att den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att begränsa 
eller motverka skador på naturmiljön.
Fornlämningar är spår efter äldre mänsklig verksamhet och skyddas av 
kulturmiljölagen. Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka 
över en fornlämning, men i vissa fall kan Länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i 
fornlämningen.

Övriga upplysningar
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare och andra 
nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. Länsstyrelsens beslut ger inte 
tillträde till marken utan markägarens tillstånd.
En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till miljöbalkens 
övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan lagstiftning.
Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste även visa 
sådan hänsyn att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller 
miljön (2 kap. miljöbalken).
Grävning och andra åtgärder i vattenområde kan kräva en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Omgrävning eller fördjupning av dike eller kanal 
kan vara tillståndspliktig markavvattning och är tillståndspliktigt. För mer information 
kontakta Länsstyrelsen.
Område med strandskydd berörs och åtgärden kan kräva en dispens. Kontakta 
Härjedalens kommun för information och eventuell prövning.
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Enligt artikel 7 1. I rådets förordning (EU) nr 1143/2014 om förebyggande och 
hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter (IAS) får invasiva 
främmande arter av unionsbetydelse inte avsiktligt föras in på unionens territorium, 
hållas, födas upp, transporteras (utom för transport av arter till anläggningar i samband 
med utrotning), släppas ut på marknaden, användas eller utbytas, tillåtas reproducera 
sig, växa eller odlas eller släppas ut i miljön. Om en invasiv art påträffas ska arbetet 
omedelbart avbrytas och kontakt ska omgående tas med Länsstyrelsen.
Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta arter, både växter 
och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma att skada fridlysta arter. Dispens från 
artskyddsbestämmelserna söks hos Länsstyrelsen.
Fornlämningar får inte flyttas, tas bort, grävas ut, täckas över eller skadas på annat sätt. 
Om en tidigare okänd fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet omedelbart avbrytas inom den berörda delen av arbetsområdet. Den som leder 
arbetet ska omedelbart anmäla till Länsstyrelsen att det påträffats en fornlämning.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Jöran Hägglundmed miljöskyddshandläggare 
Martin Jakobsson som föredragande. I den slutliga handläggningen deltog även länsråd 
Susanna Löfgren, enhetschef Marina Wallén Mattsson, enhetschef Bitti Jonasson och 
naturvårdshandläggare Caroline Westerlund (med avvikande mening, se bilaga 4). 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Naturvårdsverkets synpunkter
3. Bolagets bemötande
4. Avvikande mening

Kopia till: 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Härjedalens kommun, kommun@herjedalen.se  
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:kommun@herjedalen.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
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Handölsdalens sameby, arne.omma@gmail.com 
Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se  
Internt naturvårdsenheten 

mailto:arne.omma@gmail.com
mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.

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 mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla

 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 5609-2019.
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