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 Enligt sändlista 
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Sanna Persson  
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skane@lansstyrelsen.se 

Beslut om nya ordningsföreskrifter för 

naturreservatet Gropahålet i Kristianstads 

kommun 

Länsstyrelsens beslut 

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen om nya 

ordningsföreskrifter för naturreservatet Gropahålet (beslutsdatum 1976-12-08 dnr 

11.121-836-76, 1180) i Kristianstads kommun i enlighet med vad som anges nedan.  

 
De nya föreskrifterna finns under rubriken ”C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 
kap. 30 § miljöbalken”. 
 
Ordningsföreskrifterna (”C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad 
allmänheten har att iakttaga inom reservatet”) i beslutet från den 8 december 1976 
dnr 11.121-836-76, 1180, upphävs i sin helhet genom detta beslut. 

 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 

Länsstyrelsen får meddela ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, 
dvs föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett reservat samt om ordningen 
i övrigt inom reservatet om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 

 
Nya ordningsföreskrifter  
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:  
 

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten eller 
naturföremål, 

2. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00, 
3. elda annat än med friluftskök, 
4. cykla annat än på väg eller anvisad cykelled/område, 
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5. rida annat än på väg eller särskilt anvisad ridled/område, 
6. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel under 

perioden 1 mars – 20 augusti, 
7. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats, 
8. parkera utanför anvisade parkeringsplatser, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd: 
 

9. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än 
genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör 
djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. 
Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda 
arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, 
eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter 
mot fridlysningsbestämmelserna.  
 

Undantag  

 

Föreskrifterna skall ej utgöra hinder för åtgärder i samband med reservatets skötsel i 

enlighet med av länsstyrelsen fastställd skötselplan. 

 

Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för åtgärder i samband med 
förvaltarens eller länsstyrelsens tillsyn av området eller djurhållarens tillsyn av 
betesdjur.  

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för bekämpning av främmande och/eller 

invasiva arter. Länsstyrelsen ska informeras innan åtgärd utförs. 

 

Föreskriften C3 som gäller eldning avser inte eldning som genomförs av förvaltare 

eller sakägare som skötselåtgärd eller naturvårdsbränning.  

 

Föreskriften C6 gäller inte i samband med jakt eller i samband med vallning av 

betesdjur. 
 

 

Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna 
dispens från meddelade reservatsföreskrifter. 
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Upplysningar  

Länsstyrelsen vill upplysa om att föreskrifter, fattade med stöd av 7 kap. 30 § 
miljöbalken, gäller även om beslutet överklagas. Dessutom gäller andra lagar, 
förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna för området, exempelvis: 
 

• 7 kap. 28a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet 
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett 
Natura 2000-område.  

• Fridlysningsbestämmelserna som säger att alla vilda fåglar och däggdjur samt 
deras ägg, ungar och bon är fredade enligt jaktlagen (1987:259). Vissa 
svamp-, växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen. 

• 7 kap. miljöbalken med bestämmelser om områden som omfattas av 
biotopskydd (11 §) eller strandskydd (13–18 §§). 

• 7 kap. 1 § miljöbalken. Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars 
vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med den. 

• Anmälningsplikten enligt 12 kap. 6§ miljöbalken för verksamheter eller 
åtgärder som väsentligen kan komma att ändra naturmiljön gäller även om 
de inte är förbjudna enligt reservatets föreskrifter. 

• 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) med bestämmelser om skydd för 
fornlämningar m.m. 

• Terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

• 15 kap. 31 § miljöbalken om förbud mot nedskräpning. 
• Lokala, kommunala ordningsföreskrifter. 
• Transportstyrelsens bestämmelser för civil luftfart, t ex: föreskrifter om 

flygning med flygskärm (LFS 2007:44 med tillhörande ändringar) och 
föreskrifter om obemannade luftfartyg (drönare) TSFS 2017:110. 

 

Allemansrätten   

Allemansrätten har stor betydelse för våra möjligheter att vistas i naturen, den ger 
oss alla möjligheten att tillfälligt och hänsynsfullt vara i naturen. Även organisationer 
och turistföretag kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet även om allemans-
rätten i grunden gäller för enskilda individer. Samtidigt medför allemansrätten också 
skyldigheter att inte förstöra något eller störa markägaren eller andra som är ute i 
naturen. För större grupper kan det vara lämpligt att ha en dialog med markägaren 
innan. Inom naturreservat kan delar av allemansrätten vara begränsad genom 
reservatsföreskrifter.  
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Ärendets handläggning 

På Länsstyrelsen pågår ett arbete med att se över ordningsföreskrifterna och 

modernisera och tydliggöra dessa, men även att de ska synkronisera med närliggande 

reservat. Arbetet sker kommun per kommun. I Kristianstads kommun anser 

Länsstyrelsen att ordningsföreskrifterna i Gropahålet behöver synkroniseras med det 

närliggande reservatet Lillesjö. Då ordningsföreskrifterna skiljer sig åt i de olika 

reservaten är det svårt för allmänheten att hålla reda vad som gäller var och 

Länsstyrelsen ser därför att det finns anledning att se över föreskrifterna.  

 

Nuvarande ordningsföreskrifter ersätts helt av nya föreskrifter. En del föreskrifter 

har samma innebörd som tidigare men omformuleras något, några tas bort och det 

tillkommer även föreskrifter.  

 

 

I reservatsbeslutet för Gropahålet från den 8 december 1976 (dnr: 11.121-836-76, 

1180, 1290-203) är lydelsen för ordningsföreskrifterna att utöver föreskrifter och 

förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att: 

 

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning, 

- störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt 

eller genom att klättra i boträd, 

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur, 

- göra upp eld, 

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller 

parkeringsplats, 

- cykla annat än på härför anvisad väg, 

- tälta eller uppställa husvagn, 

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar och att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att plocka eller gräva 

upp blommor, mossor eller lavar, 

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning, 

- på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, 

musikinstrument e d samt, 

- rida. 

 

 

Dessa föreskrifter upphör att gälla och ersätts genom ordningsföreskrifterna i detta 

beslut.  

Samråd har skett med Kristianstads kommun. 
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Skäl för beslut 

Av 7 kap. 30 § miljöbalken (1998:808) och 22 § förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. framgår att Länsstyrelsen får meddela 

föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet och om ordningen i 

övrigt om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 

 
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden 

enligt detta kapitel, hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds 

rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet får 

därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

 

Beslut fattades för naturreservat Gropahålet den 8 december 1976. I detta 

reservatsbeslut framgår att syftet med reservatet är att: 

 

som grund för beslutet åberopar länsstyrelsen områdets geologiska, biologiska och sociala 

naturvårdsvärden. Reservatet utgör en del av ett större sammanhängande dynområde, som 

hittills undgått exploatering i form av bebyggelse. Sanddynsystemet, som uppkommit genom en 

omfattande sanddrift i äldre tider, är topografiskt och morfologiskt intressant. Den öppna 

kusten med aktiva strandprocesser har ett mycket stort vetenskapligt värde. Området hyser 

vidare en del sällsynta eller av andra anledningar skyddsvärda växter. För det rörliga 

friluftslivet har området mycket stor betydelse genom att det utgör ett av de få orörda 

kustavsnitten inom denna region. 

 

Naturreservatet ligger i ett område som är tätortsnära med nära anslutning till 

Yngsjö, Nyehusen och Furuboda. Områdets sandstrand lockar många besökare på 

sommaren och en vandringsstig leder runt besökare i tallskogen. Området är 

intressant ur biologisk synvinkel men även för friluftslivet. I närheten ligger 

naturreservaten Lillesjö, Friseboda, Pulken-Yngsjön och Egeside. 

 

Naturreservatet har ett högt värde med sina tallbevuxna sanddyner och sin 

strandlinje med pågående dynbildning. I de öppna, sandiga delarna av reservatet 

finns den hotade fältpiplärkan (EN).  

 

Naturreservatet ingår i Natura 2000-området Gropahålet (SE0420137), som 

beslutades av regeringen år 2004. De prioriterade bevarandevärdena för Natura 

2000-området är att bevara kustdynerna med både öppna sandiga ytor och 

trädbeklädda ytor med tall. Naturtyperna Grå dyner (2130) och Trädklädda dyner 

(2180) ingår i Natura 2000-området.   
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Länsstyrelsens bedömning 

Förbud mot att gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning 

ändras till förbud mot att ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, 

sten, stenmurar eller naturföremål, detta för att trygga syftet med reservatet och för 

att anpassas till ett mer modernt språkbruk. 

 

Förbud mot att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur 

omformuleras till förbud mot att ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls 

i fysiskt koppel under perioden 1 mars-20 augusti, för att anpassas till ett mer 

modernt språkbruk samt att synka med lokala ordningsföreskrifter. 

 

Förbud mot att göra upp eld ändras till förbud mot att elda annat än med friluftskök, 

för att anpassas till ett mer modernt språkbruk och för att Länsstyrelsen inte ser ett 

behov av att förbjuda användandet av friluftskök. 

 

Förbud mot att framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller 

parkeringsplats omformuleras till förbud mot att köra motordrivet fordon utanför 

väg eller parkeringsplats, för att anpassas till ett mer modernt språkbruk. 

 

Förbud mot att cykla annat än på härför anvisad väg omformuleras till förbud mot 

att cykla annat än på väg eller anvisad cykelled/område, för att anpassas till ett mer 

modernt språkbruk samt för att göra särskilda leder.  

 

Förbud mot att tälta eller ställa upp husvagn ändras till förbud mot att ställa upp 

husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00 för att göra det möjligt att 

besöka reservatet på dagtid. Förbud mot att tälta tas bort då detta inte upplevs som 

ett problem. 

 

Förbud mot att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar och att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att plocka eller gräva upp 

blommor, mossor eller lavar tas bort då det inte är ett problem. 

 

Förbud mot att anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning tas bort då det inte är ett problem. 

 

Förbud mot att rida ändras till förbud mot att rida annat än på väg eller särskilt 

anvisad ridled/område för att göra det möjligt att rida i området. 
 
Förbud mot att störa djurlivet genom t.ex. närgången fotografering av fågelbo, lya, 
gryt eller genom att klättra i boträd tas bort då detta är reglerat i Miljöbalken. 
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Förbud mot att på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, 
musikinstrument tas bort då denna föreskrift anses vara överflödig. 
 
Förbud mot att parkera utanför anvisade parkeringsplatser läggs till då detta är ett 
ökande problem i reservaten och hindrar bl.a. räddningstjänsten att komma fram vid 
olyckor. 
 
Tillståndsplikt för att fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur 
annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstör 
djurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på 
återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av svårbestämda arter av varje art 
under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas 
för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna, 
läggs till då fler och fler arter blir hotade och riskerar att försvinna och behöver 
därför ett starkare skydd. 
 

Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med 

mark- och vattenresurser samt med kommunens översiktsplan. 
 

Konsekvensutredning  

Länsstyrelsen har genomfört en konsekvensutredning av ordningsföreskrifterna i 
enlighet med 4 § Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna innebär 
vissa inskränkningar av allemansrätten som är nödvändiga för att skydda områdets 
naturvärden. Restriktionerna är inte av sådan omfattning att de innebär allvarligt 
försvårande av allmänhetens möjligheter att utnyttja området. 

 

Överklagande 

 

Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 3. 

 

Kungörelse  

 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, Post- och Inrikes Tidningar samt i 
ortstidning. Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i 
ortstidning. 
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Underskrifter 

 
Detta beslut har fattats av landshövding Anneli Hulthén. I den slutliga 
handläggningen har även deltagit, tf. miljödirektör Kristian Wennberg, 
naturvårdsdirektör Cecilia Backe, länsassessor Johan Åsberg och 
naturvårdshandläggare Sanna Persson, föredragande. 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför inga namnunderskrifter. 
 
 
 
 
Anneli Hulthén 
 
    Sanna Persson 
 
 

Bilagor 

1. Karta med naturreservatets avgränsning och andra bestämmelser 
2. Remissammanställning 
3. Överklagandehänvisning 
4. Sändlista (publiceras ej) 

 

 
 
 
 

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Yttrande och Länsstyrelsens svar 
 
Yttrande från Kristianstads kommun: 
 
Kristianstads kommun har inga synpunkter på remiss om nya ordningsföreskrifter 
för naturreservatet Gropahålet i Kristianstads kommun, dnr 511-40941-2021. 
 
 
Yttrande från E.ON Energidistribution AB: 
 
E.ON tillstyrker förslag till beslut om nya ordningsföreskrifter för naturreservatet 
under förutsättning att nedanstående yrkanden om ändringar i föreskrifter införs, i 
annat fall motsätter sig E.ON förslaget till beslut. 
 
Yrkanden 
Att det i undantagen från föreskrifter framgår att: 
 

• Normalt underhåll omfattas även av akuta åtgärder 

• Akuta åtgärder får ske men att samråd/meddelande till Länsstyrelsen kan ske 

i efterhand 

• Det ska framgå i föreskrifterna att förändring av elnätet får tillståndsprövas 

• Att dispensförfarandet helt utgår för befintliga anläggningar 
 
Bakgrund till yrkande 
Längs med den västra gränsen av naturreservatsområdet har E.ON ett befintligt 
elnät som består av markförlagda låg- och mellanspänningskablar, se bifogad karta. 
 
Underhåll och reparation 
För att säkerställa ellagens krav på säkra, tillförlitliga och effektiva elleveranser (3 
kap. 1 § ellagen) måste E.ONs underhåll av elledningar även fortsättningsvis kunna 
genomföras och bedrivas på ett rationellt och kostnadseffektivt sätt. 
 
Vid kabelfel är det nödvändigt att få reparera ledningar. För att kunna utföra 
nödvändig drift och nödvändigt underhåll samt reparation av ledningar är det en 
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förutsättning att motordrivna maskiner kan framföras i samt till och från 
ledningsstråket. Detta innebär att schaktning/grävning måste få utföras där 
reparation och underhåll krävs. 
 
Om det i naturskyddet ska ingå att kvarlämna fällda träd kan E.ON göra det under 
förutsättning att E.ON inte hålls ansvariga för skogsskyddet. 
 
Anslutningsplikt 
Om det i framtiden blir aktuellt med förändring av elnätet och/eller nyanslutning 
inom eller i närheten av området, bör det framgå i reservatföreskrifterna att 
förändring av elnätet får tillståndsprövas. När en begäran om utökning av elnätet 
görs har E.ON har anslutningsplikt och kan inte neka en anslutning till elnätet. 
 
Övrigt 
E.ON förutsätter att hänsyn tas till ovanstående synpunkter samt att vi i 
fortsättningen kan sköta om våra anläggningar enligt gällande föreskrifter och 
standarder. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
E.ON skiljer inte på föreskrifter för allmänheten och för markägare/sakägare. 
Länsstyrelsen kan inte i detta beslut som rör Ordningsföreskrifter (C-föreskrifter), 
ändra på A-föreskrifterna som riktar sig till markägare/sakägare. I och med att det 
inte finns ett undantag gällande befintliga ledningar som gäller A-föreskrifter kan 
länsstyrelsen heller inte införa undantag för detta i C-föreskrifterna.  
 
Vid eventuellt behov av utökningar av elnätet får E.ON söka dispens från 
reservatsföreskrifterna. 
 
 
Yttrande från Lunds Botaniska Förening: 
 
Lunds Botaniska Förening har tagit del av remisshandlingarna och vill härmed 
framföra nedanstående synpunkter. Föreningen tycker förslaget om nya 
ordningsföreskrifter i naturreservatet Lillesjö är bra och välgrundat. Dock vore det 
värdefullt om det i föreskrifterna även framgår att insamling av enstaka svårbestämda 
arter av kärlväxter, mossor och lavar är tillåtet under förutsättning att fynden 
registreras i Artportalen och sedan tillförs samlingarna vid Botaniska museet i Lund. 
 
Länsstyrelsens svar: 
 
Då Länsstyrelsen inte såg något behov av att en föreskrift som förbjöd allmänheten 
att plocka/gräva upp blommor, mossor eller lavar fanns, togs denna föreskrift bort. 
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Därmed kan Länsstyrelsen heller inte kräva att några fynd av kärlväxter, mossor 
eller lavar ska registreras i Artportalen eller liknande databas, eller att fynden 
lämnas in till Botaniska museet i Lund.  
 
 
Yttrande från Jens Sörvik (privatperson): 
 

Vet inte om Pan skulle dubbelkolla, men de verkar snarare ta bort skrivningar här 

för att synka med intilliggande reservat. 

 

Då tar de bort skrivning om skyltar etc, men i denna skrivningen står inget om 

snitsel. 

 

Så jag kan inte se att det var några problem innan och inte att de ska bli några nu. 

 

 

Yttrande från Skanova (Telia Company) AB: 

 
Skanova har inget att erinra mot rubricerat förslag. Skanovas 
teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av förslaget. 
 
 
Yttrande från PAN-Kristianstad: 
 
PAN-Kristianstad har inte något att erinra för de nya reservatsföreskrifterna. När vi 
tolkar de nya reservatsföreskrifterna så skall vi även i fortsättningen kunna använda 
området för orientering. 
 
 
Yttrande från Trafikverket: 
 
Trafikverket har tagit emot ovan rubricerat ärende för yttrande och har inget att 
erinra. 
 
 
Yttrande från Klätteraccess Syd: 
 
Klätteraccess Syd, repr. Skånes Klätterklubb, Malmö Klätterklubb, Helsingborgs 
Klätterklubb, har inga invändningar gentemot innehållet eftersom det inte påverkar 
klättring.  
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Yttrande från Havs- och vattenmyndigheten: 
 
Havs- och vattenmyndighetens inställning 
 
Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Havs- och vattenmyndigheten har fått ett förslag på nya ordningsföreskrifter för 
naturreservatet Gropahålet på remiss från länsstyrelsen. 
 
Motivering 
 
Vi ser positivt på att länsstyrelsen ser över och reviderar ordningsföreskrifter i äldre 
naturreservat. Vi bedömer att de föreslagna ordningsföreskrifterna är adekvata och 
bra. 
 
 
Yttrande från Försvarsmakten: 
 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 
 
 
Yttrande från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU): 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) avstår från att yttra sig. 
 
 
Yttrande från Skogsstyrelsen: 
 
Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. 
 
Vi ser positivt på att naturvärdena i området skyddas långsiktigt och tillstyrker 
förslaget på nya ordningsföreskrifter enligt presenterat underlag. 
 
Vi ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att verka för att landets 
skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen nås. Vi är 
tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken gällande skogliga 
åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). Vidare ingår bland våra 
uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering för en hållbar utveckling och 
hushållning med naturresurser. 
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Besvärshänvisning regeringen.docx 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT  
 
 
Om du vill överklaga Länsstyrelsens beslut ska du skriva till Regeringen, 
Miljödepartementet. Överklagandet ska dock skickas till skane@lansstyrelsen.se 
eller Länsstyrelsen Skåne, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ.  
 
Tid för överklagande 
Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 1 juli 2022. 
Om den som vill överklaga beslutet företräder det allmänna ska överklagandet dock 
ha kommit in tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 
 
Innehåll 
Överklagandet ska vara skriftligt. I överklagandeskrivelsen ska ni ange: 
• vilket beslut ni överklagar, beslutets datum och ärendenummer (diarienummer), 
• på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras, 
• er adress, telefonnummer och eventuell e-postadress, 
• eventuella handlingar eller annat som stödjer er mening. 
 
Ytterligare upplysningar 
Behöver ni veta mer om hur ni ska göra kan ni ringa till Länsstyrelsen, 
telefon 010-224 10 00 (växel). 
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