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Stöd vid överklagan av beslut 
 
Allmänt 
� Be om att få ut alla handlingar som hör till ärendet, ink tjänsteanteckningar 
� Myndigheten är skyldig att skyndsamt skicka handlingarna till er 
� Då Naturskyddsföreningen av part i ärenden bör myndigheten inte kunna ta ut en 

avgift för att få ta del av handlingarna. Men detta är oprövat. 
� Beslutet ska skickas till den myndighet som fattat beslutet ni vill överklaga. Dvs har 

kommunen fattat beslutet ska överklagan skickas till kommunen. 
� Skicka gärna in överklagan digitalt, så råkar den inte försvinna i posten.  
� Kan vara bra att veta att ni inte behöver tala om varför ni vill ta del av handlingarna 

 
OBS! Ni måste överklaga inom tre veckor från den dag beslutet fattades 

 
 
Vad som ska ingå i en överklagan 
� Vilket beslut som ni överklagar, dvs diarienummer och datum 
� Hur ni vill att beslutet ska ändras, dvs upphävas eller andra försiktighetsmått/villkor 
� En motivering till varför ni anser att beslutet ska ändras. För att göra det överskådligt 

kan det vara bra att skriva i punktform och därefter ha en mer beskrivande löptext. 
� Vilken krets eller länsförbund som överklagar 

 
 

Övrigt 
� Bifoga gärna bilder till er överklagan. OBS! Det är avgörande att ni beskriver vad det 

är ni vill förmedla med bilden.  
� Bakgrund och/eller beskrivning av naturvärdens på är aldrig fel 
� Är det kort om tid? Överklaga och begär mer tid för att utveckla talan. Att få 

ytterligare 2-3 veckor brukar aldrig vara ett problem. 
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Exempel 
 
 

Överklagande av beslut om dispens/tillstånd för X på  
fastigheten Y, Z kommun 
 
Överklagat beslut  
Namn på myndigheten/nämnden som fattat beslutet, datum, diarienummer   
 
Begärd ändring 
Naturskyddsföreningen X yrkar att beslutet upphävs/ändras 
 
Om det är kort om tid: 
Naturskyddsföreningen X begära anstånd till om med den XXX för att utveckla talan. 
 
Motivering (till begärd ändring) 
Enligt Naturskyddsföreningen X så… 
 
 
Ev bakgrund eller beskrivning av naturvärdena på plats 
T.ex. här finns XX arter som är fridlysta/rödlistade eller att området är riksintresse för 
naturvård och så vidare. 
 
Ev bilagor 
Fotografier med beskrivning av vad ni vill förmedla med bilden 
Karta 
Annat material av intresse, t.ex. en inventeringsrapport 
 
 
 
// Ordförande i Naturskyddsföreningen X 


