BESLUT

1 (2)

Datum

Beteckning

2018-01-11

511-23807-2012
0120-02-053

Enheten för naturvård
Björn Carlberg

Enligt sändlista

Beslut om rättelse, Sticklingsbergs naturreservat, Värmdö
kommun
Beslut
Tidigare expedierat beslut rättas med stöd av 26 § förvaltningslagen (1986:223)
och ersätts av detta beslut. Ändringen innebär att naturreservatets namn ska stavas
Sticklingsberg. Beslutshandlingen rättas och de rättade handlingarna expedieras
åter.
Bakgrund och bedömning
I Länsstyrelsens beslut om rubricerade naturreservat stavas naturreservatets namn
Stickligsberg. Länsstyrelsen har uppmärksammat att det är en felstavning och att
korrekt stavning är Sticklingsberg. Den senare stavningen är den som återges på
Lantmäteriets fastighetskarta.
Enligt 1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950) ska god ortnamnssed iakttas vid
statlig verksamhet. Enligt samma bestämmelse ska namn som godkänts för
offentlig kartproduktion även i andra sammanhang användas i sin godkända form.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljö- och energidepartementet, se
bilaga.
Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av stf. naturvårdschef Björn
Carlberg. I den slutliga handläggningen har också jurist Lovisa Ristner deltagit.

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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Datum

Beteckning

2018-01-11

511-23807-2012
0120-02-053

Bilaga

Hur man överklagar
Sändlista

(detta beslut samt rättad beslutshandling, Länsstyrelsens beslut 2017-11-27)

Kungörelse
Beslutet kungörs i ortstidning samt i Stockholms läns författningssamling.

Bilaga

Hur man överklagar hos regeringen, Miljö- och
energidepartementet
Var ska beslutet överklagas
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen,
Miljö- och energidepartementet.
Hur man utformar sitt överklagande m.m.
I skrivelsen ska du
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer
(diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.
Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig.
Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka
med det.
Var inlämnas överklagandet
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regeringen,
Miljö- och energidepartementet.
Tid för överklagande
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag beslutet
kungjorts i ortstidning, annars kan ditt överklagande inte tas upp.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också
postadress och telefonnummer.

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

