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Norrbottens läns författningssamling

Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter
om delvis upphävande av förordnande till skydd för 
landskapsbilden för Lövronningen i Bodens kommun;

beslutade den 23 juni 2022.
(511-3977-2022)
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Utkom från trycket
den 23 juni 2022

Beslut

Länsstyrelsen i Norrbottens län har den 23 juni 2022 beslutat, med stöd av 9 § la-
gen om införande av miljöbalken samt 7 kap. 7 § miljöbalken, att delvis upphäva 
förordnande om skydd för landskapsbilden för Lövronningen i Bodens kommun 
som beslutades den 10 april 1972 (dnr 11.126-2687-71) enligt 19 § naturvårdsla-
gen i dess lydelse före den 1 januari 1975. Handlingar hålls tillgängliga på Läns-
styrelsen under tre veckor från att denna kungörelse publicerats.
___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 23 juni 2022.

På Länsstyrelsens vägnar

WILLY SUNDLING

Thomas Steinwall
(enheten För Samhällsplanering Och 
Kulturmiljö)
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Ni kan överklaga beslutet hos regeringen
Om ni inte är nöjda med Länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos 
regeringen.

Hur överklagar vi beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas 
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Norrbotten antingen via e-post; norrbotten@lansstyrelsen.se, 
eller med post; Länsstyrelsen Norrbotten, 971 86 Luleå.

Tiden för överklagande
Ert överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen senast tre veckor från den dag 
beslutet som överklagas kungjordes.

 Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande 
kan ni be att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni 
överklagar. Sedan är det regeringen 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.

Ert överklagande ska innehålla
Vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer.
Hur ni vill att beslutet ska ändras.
Varför ni anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa. 
Kontakta Länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-
post.

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

Behöver ni veta mer?
Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta Länsstyrelsen via e-post, 
norrbotten@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-225 50 00. Ange 
diarienummer 3977-2022. 
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Bilaga 2

Karta med upphävt landskapsbildsskydd i orange färgton och 
kvarvarande landskapsbildsskydd i gul ton med grön linje som 
avgränsning.
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