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Beslut om kungörelsedelgivning till fastighetsägare av Ragunda 
Österåsen s:2 (Österåsens by), Ragunda kommun, enligt 49 § 
delgivningslagen (2010:1932)  

 

Länsstyrelsens beslut  
Länsstyrelsen beslutar att ärendet ska kungöras i ÖP, LT samt Post- och 
Inrikes Tidningar.  

 

Bakgrund 

Fastighetsägare till Ragunda Österåsen s:2 äger rätt till detaljerad information 
om hur fastigheten berörs av vägrestaurering som ska genomföras av ägare av 
servitutsrätt; Länsstyrelsen Jämtlands län. Länsstyrelsen Jämtlands län äger 
via servitut, med stöd av beslut från lantmäteriet, ärendenummer: Z14166 
(Bilaga 1), rätt att iståndsätta, underhålla och använda befintlig skogsbilväg i 
Ragunda kommun som i norr startar vid Hölleforsens kraftverk och som sedan 
löper söderut och parallellt med Indalsälven i cirka 4 km ner till och igenom 
Revabergets naturreservat.  

Naturreservatet Revaberget i Ragunda kommun nås av besökare samt av 
Länsstyrelsens personal via ovan nämnd väg. Vägen är i mycket dåligt skick 
och behöver restaureras och löper bland annat genom fastigheten Ragunda 
Österåsen s:2. Tilltänkt start för vägrestaureringsprojektet är mitten av januari 
2021 med avslut senast den sista maj samma år.  

 

Aktuella bestämmelser 

49 § tredje punkten delgivningslagen (2010:1932) som lyder: 

Kungörelsedelgivning när en obestämd krets eller ett stort antal personer ska 
delges 

49§  Kungörelsedelgivning får ske 

3.  om delägare i samfällighet eller medlemmar i sammanslutning ska delges, 
det inte finns någon som är delgivningsmottagare för dem enligt 14 § 
första stycket och delägarna eller medlemmarna är fler än tio. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Förutsättningar föreligger för kungörelsedelgivning eftersom kretsen av 
mottagarna är obestämd och det saknas delgivningsmottagare för 
samfälligheten. Länsstyrelsens bedömning är att kretsen av mottagarna är ca 
40 fastighetsägare. 

https://lagen.nu/2010:1932#P14S1
https://lagen.nu/2010:1932#P14S1
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De som medverkat i beslutet  

Beslutet har fattats av enhetschef på naturvårdsenheten Bitti Jonasson med 
naturvårdshandläggare Hanna Triumf som föredragande. Denna handling har 
godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter  

Information om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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