
 

 

 

PROCESSBESKRIVNING FÖR 
BILDANDE AV NATURRESERVAT 

ATT ÖVERKLAGA ETT BESLUT OM 
NATURRESERVAT 

2013-08-30 

 

B E SÖ K:  ST O C K H O LM  - V ALH AL L AV ÄG E N  195 
Ö ST E R SU N D  –  F O R SK AR E N S V ÄG  5,  H U S U B 
P O ST:  106 48 ST O C K HO LM 
T E L:  010-698 10 00 
F AX:  010-698 10 99 
E-P O ST:  R E G IST R AT O R@N AT U RV AR D SV E R K E T.SE 
IN T E R N E T:  W W W.N AT U R V AR D SV E R K E T.SE 

Att överklaga ett beslut om 
naturreservat 
 
När en länsstyrelse fattat beslut om naturreservat får det överklagas till 
regeringen av den som beslutet angår. För ett kommunalt beslut om 
naturreservat gäller samma begränsning i vem som får överklaga be-
slutet. Ett kommunalt beslut om naturreservat överklagas till länssty-
relsen, inte till regeringen. I varje beslut om naturreservat ska det fin-
nas tydlig information om hur, och till vilken instans, det får överkla-
gas. 
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Att överklaga ett beslut om naturreservat 
När en länsstyrelse fattat beslut om naturreservat får det överklagas till 
regeringen av den som beslutet angår1. För ett kommunalt beslut om natur-
reservat gäller samma begränsning i vem som får överklaga beslutet. Ett 
kommunalt beslut om naturreservat överklagas till länsstyrelsen2, inte till 
regeringen. I varje beslut om naturreservat ska det finnas tydlig information 
om hur, och till vilken instans, det får överklagas. 
 
Överklagande 
När en kommun fattat beslut i frågor som rör bildande, ändring eller upphävande 
av reservat får det överklagas hos länsstyrelsen3. Länsstyrelsens beslut i frågor som 
rör bildande, ändring eller upphävande av reservat får överklagas hos regeringen4 . 
Detsamma gäller överklagande av beslut om skötselplan5. I samtliga fall gäller att 
beslut får överklagas av den som beslutet angår, och om det gått honom eller henne 
emot6. Frågor om till exempel upphävande av skydd, eller föreskrifter som medde-
lats med stöd av miljöbalken, kan även överklagas av en ideell förening eller annan 
juridisk person som uppfyller vissa krav7. Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbe-
tet, Skogsstyrelsen samt Havs- och vattenmyndigheten får överklaga de flesta be-
slut som rör frågor om områdesskydd8. Överklagandetiden är tre veckor från den 
dag då klaganden fick del av beslutet9. Delfåendedatum är den dag då 
 

• den klagande undertecknat delgivningskvitto eller mottagningsbevis, 
eller 

• beslutet kungjorts i ortstidning. 
 

För myndigheter räknas delfåendedatum som den dag då beslutet anlänt till myn-
digheten eller kommit behörig befattningshavare till handa10. 
 
Överklagande av föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbal-
ken 
För ordningsföreskrifter i ett reservatsbeslut finns lite extra att tänka på. Tiden för 
överklagande som gäller föreskrifter som avses i 8 kap. regeringsformen, dvs. 
normbeslut, som inte delges därför att de berör fler än viss eller vissa sakägare, 
räknas från den dag då beslutet gavs till känna. Har beslutet givits till känna vid 

                                                      
 
1 18 kap. 1 § miljöbalken. 
2 19 kap. 1 § andra stycket miljöbalken. 
3 19 kap. 1 § andra stycket miljöbalken. 
4 18 kap. 1 § miljöbalken. 
5 41 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m 
6 22 § förvaltningslagen (1986:223). 
7 16 kap. 13-14 §§ miljöbalken 
8 40 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
9 23 § förvaltningslagen (1986:223) 
10 2 kap. 6 § tryckfrihetsförordningen (1949:105). 
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mer än ett tillfälle, räknas tiden från dagen för det sista föreskrivna tillkännagivan-
det11. För ordningsföreskrifterna är det vanligtvis den dag då de kungjordes i länets 
författningssamling som gäller. 
 
 

                                                      
 
11 23 § förvaltningslagen (1986:223). 
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