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Underrättelse om beslut om 
naturreservat 
 

När kommun eller länsstyrelse fattat beslut om ett naturreservat ska sakä-
gare, allmänhet och myndigheter snarast möjligt informeras om beslutet. 
Samma sak gäller om ett gällande reservatsbeslut har ändrats eller upphävts.  
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Underrättelse om beslut genom kungörelse i ortstidning 
Sakägare ska i första hand meddelas om beslutet genom att det kungörs i ortstid-
ning. Bestämmelser om kungörande i ortstidning finns i lagen (1977:654) om kun-
görande i mål och ärenden hos myndighet m.m. Enligt 3 § i den lagen bedöms en 
lokal dagstidning ha en sådan spridning som krävs om den är spridd till minst 5 % 
av hushållen på orten, eller minst 50 % av hushållen i en viss kommun inom det 
berörda området.  Information om dagspressens spridning i varje kommun fås i 
skriften Dagstidningsförteckning. Förteckningen är en sammanställning över dags-
pressens spridning och ges ut som en service till myndigheter. Skriften kan laddas 
ner från Presstödsnämndens webbplats. Beslutet kan, men behöver inte, kungöras i 
Post- och Inrikes tidningar. 
 
När beslutet kungörs i ortstidning anses alla sakägare känna till beslutet. Tid för 
överklagande räknas från den dag beslutet kungörs i ortstidning1. Om beslutet 
kungjorts vid flera tillfällen räknas sista datum som delgivningsdag. 
 
Utöver kungörelse i ortstidning ska beslutet sändas till alla markägare2. I brevet bör 
också finnas information om när beslutet kungörs, och i vilka tidningar. 
 
Alternativ till kungörelse av beslut 
Om det är uppenbart att ett beslut bara rör en viss eller vissa sakägare kan dessa 
delges beslutet istället för att det kungörs i ortstidning. Delgivningen sker då t ex 
genom delgivningskvitto eller rekommenderat brev med mottagningsbevis. Tiden 
för överklagande räknas i detta fall normalt från det datum när delgivningsmotta-
garen tagit emot handlingen, dvs. skrivit under delgivningskvitto eller mottag-
ningsbevis. 
 
Kungörelse av författning i länets författningssamling 
Författningar som beslutas av länsstyrelsen ska kungöras i respektive läns författ-
ningssamling. Länets författningssamling ges ut genom länsstyrelsens försorg3.  
Bestämmelser om kungörande av författningar finns i lagen (1976:633) om kungö-
rande av lagar och andra författningar, samt i författningssamlingsförordningen 
(1976:725). Bestämmelserna gäller för statliga myndigheter. Även om beslutet 
överklagas ska det kungöras så snart som möjligt. 
 
Kungörelsen i författningssamlingen ska åtminstone innehålla följande uppgifter: 

 
• Beslutsmyndighet. 
• Underrättelse om att reservatet har bildats. 

                                                      
 
1 27 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
2 31 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
3 9 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. 

http://www.presstodsnamnden.se/publikationer-2/dagstidningsforteckning/
http://www.presstodsnamnden.se/
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• Med stöd av vilken författning beslutet är fattat. 
• Kortfattad lägesbeskrivning, berörda fastigheter (om antalet inte är för 

stort). 
• Ordningsföreskrifter som gäller för allmänheten inom reservatet enligt 7 

kap. 30 § miljöbalken i fulltext. 
• Upplysning om var beslutet finns tillgängligt. 
• Uppgift om när föreskrifterna enligt 30 § träder i kraft4. 

 
För kommunala beslut om naturreservat gäller att de ska kungöras genom att det på 
kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade föreskrifterna 
har justerats. Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmän-
heten på kommunens webbplats. De ska där vara samlade i kommunens författ-
ningssamling eller på något annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett 
register eller någon annan förteckning på webbplatsen5. 
 
Andra myndigheter måste underrättas 
Beslut om bildande av naturreservat ska skickas till följande myndigheter: 
 
FOM = förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Myndighet som ska underrättas  Paragraf Typ av beslut 

Naturvårdsverket 28 § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och 
upphäva föreskrifter, samt fastställa skötselplan. 

Havs- och vattenmyndigheten 28a § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och 
upphäva föreskrifter, samt fastställa skötselplan 

Riksantikvarieämbetet 28b § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och 
upphäva föreskrifter, samt fastställa skötselplan 

Transportstyrelsen 28c § 
FOM 

Beslut om föreskrifter om de har betydelse för 
luftfarten 

Statens jordbruksverk 28d § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och upp-
häva föreskrifter (om inte kännedom om beslutet 
uppenbart saknar betydelse för myndigheten) 

Boverket 28d § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och upp-
häva föreskrifter (om inte kännedom om beslutet 
uppenbart saknar betydelse för myndigheten) 

Lantmäterimyndigheten 28e § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och upp-
häva föreskrifter, samt beslut om ersättning och 
inlösen. Underrättelse sker genom registrering av 
beslut i Naturvårdsregistret (VIC Natur) 

Väghållningsmyndigheten 28f § 
FOM 

Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och upp-
häva föreskrifter (om beslutet har betydelse för 
myndigheten) 

                                                      
 
4 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar. 
5 3 kap. 30 § kommunallagen (1991:900). 
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Länsstyrelsen 29 § 
FOM 

Kommunalt beslut att bilda reservat, meddela, 
ändra och upphäva föreskrifter, samt fastställa 
skötselplan 

Kommunen 30 § 
FOM 

Länsstyrelsens beslut att bilda reservat, meddela, 
ändra och upphäva föreskrifter  

Skogsstyrelsen (ej angivet i FOM, 
men bör göras då Skogsstyrelsen har 
rätt att överklaga) 

 Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och 
upphäva föreskrifter, samt fastställa skötselplan 

SGU (ej angivet i FOM, men bör 
göras) 

 Beslut att bilda reservat, meddela, ändra och 
upphäva föreskrifter, samt fastställa skötselplan 
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