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Enligt sändlista

Digital ärendehantering på Länsstyrelsen i Stockholms län,
Enheten för planfrågor
Länsstyrelsen i Stockholms län, Enheten för planfrågor, har beslutat att gå över till
digital ärendehantering för enhetens större ärendegrupper, dvs. fysisk planering av
vägar och järnvägar, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och
bygglagen, fastighetsbildningar och kraftledningar, samt statlig kontroll av
strandskyddsdispenser. Beslutet gäller fr.o.m. 1 juni 2016.
Det innebär att Enheten för planfrågor fr.o.m. 1 juni 2016 gärna vill få alla
ärenden, handlingar och förfrågningar endast digitalt i alla skeden, via länk till
handlingarna på webbplats, e-post till stockholm@lansstyrelsen.se eller tjänsten
filskick.se, enligt beskrivning i bilaga 1. De få ärenden, handlingar och
förfrågningar som inte går att hantera digitalt går givetvis bra att skicka via post
till Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.
Länsstyrelsen kan ta emot några av de vanligaste filformaten, såsom pdf, word,
jpg, xls osv, se bilaga 2 för komplett förteckning över godkända filformat i
Länsstyrelsens digitala ärendehanteringssystem.
Länsstyrelsen behöver till varje ärende eller förfrågan fullständiga och kompletta
handlingar för att kunna handlägga och fatta beslut, se bilagor med checklista vid
utskick till Länsstyrelsen för de ärendegrupper som omfattas av Länsstyrelsens
beslut om digital ärendehantering. Det är också viktigt att varje ärende eller
förfrågan följs av ett missiv med tydlig begäran om Länsstyrelsens yttrande eller
beslut, samt önskat svarsdatum. Vidare behöver ärendets handlingar ha en logisk
struktur och namnsättning.
Länsstyrelsens medarbetare kommer vid övergången till digital ärendehantering
att digitalt godkänna yttranden och beslut. Det finns inga uttryckliga lagkrav på
manuell signering inom statlig förvaltning av yttranden eller beslut, med några få
undantag, som exempelvis avtal.

Tatjana Joksimović
Planchef

Roger Lind
Planhandläggare

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

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

Fax

010-223 11 10
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Bilagor:
Länsstyrelsens sätt att ta emot ärenden, handlingar och förfrågningar
Länsstyrelsens godkända filformat
Checklista vid utskick till Länsstyrelsen av detaljplaner m.m. enligt plan- och
bygglagen
Checklista vid utskick till Länsstyrelsen av fysisk planering av vägar och
järnvägar enligt väglagen och lagen om byggande av järnväg
Checklista vid utskick vid utskick till Länsstyrelsen av lantmäteriförrättningar
enligt fastighetsbildningslagen
Checklista vid utskick till Länsstyrelsen av nätkoncessioner enligt ellagen och
miljöbalken
Checklista vid utskick vid utskick till Länsstyrelsen av statlig kontroll av
strandskyddsdispenser enligt miljöbalken
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Sändlista
Botkyrka, kontaktcenter@botkyrka.se
Danderyd, kommunen@danderyd.se
Ekerö, info@ekero.se
Haninge, haningekommun@haninge.se
Huddinge, huddinge@huddinge.se
Järfälla, servicecenter@jarfalla.se
Lidingö, lidingo.stad@lidingo.se
Nacka, info@nacka.se
Norrtälje, kontaktcenter@norrtalje.se
Nykvarn, kommun@nykvarn.se
Nynäshamn, kommunstyrelsen@nynashamn.se
Salem, info@salem.se
Sigtuna, info@destinationsigtuna.se
Sollentuna, sollentuna.kommun@sollentuna.se
Solna, kontakt@solna.se
Stockholm, stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Sundbyberg, kommunstyrelsen@sundbyberg.se
Södertälje, sodertalje.kommun@sodertalje.se
Tyresö, kommun@tyreso.se
Täby, tabykommun@taby.se
Upplands-Bro, kommun@upplands-bro.se
Upplands Väsby, upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se
Vallentuna, kommun@vallentuna.se
Vaxholm, kansliet@vaxholm.se
Värmdö, varmdo.kommun@varmdo.se
Österåker, kommun@osteraker.se
Trafikverket, stockholm@trafikverket.se
Trafikförvaltningen, registrator.tf@sll.se
Förvaltning för utbyggd tunnelbana, nyatunnelbanan@sll.se
Lantmäterimyndigheten, kundcenter@lm.se
Haninge, klm@haninge.se
Huddinge, lantmateri@huddinge.se
Nacka, fastighetsbildning@nacka.se
Stockholm, lantmaterimyndigheten.sbk@stockholm.se
Södertälje, lantmateri@sodertalje.se
Täby, klm@taby.se
Energimarknadsinspektionen, registrator@ei.se

