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PARTER 
 
Klagande 
1. Gällivare sameby 
c/o Stig Persson 
Kyrkallén 2 
982 31 Gällivare 
  
2. Unna Tjerusj sameby 
c/o Kjell-Åke Pittsa 
Malmbergsvägen 4 
982 31 Gällivare 
  
Ombud för 1 och 2: Jur.kand. Jenny Wik Karlsson 
Svenska Samernas Riksförbund 
Formvägen 16 
906 21 Umeå 
  
Motparter 
1. Länsstyrelsen i Norrbottens län 
971 86 Luleå 
 
2. Vattenfall Eldistribution AB 
169 92 Stockholm  
 
Ombud: Therese Tikka  
Sweco Sverige AB 
Lappstavägen 9  
962 32 Jokkmokk 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Beslut av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 11 oktober 2021 i ärende nr 525-
12415-2021, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Föreläggande om försiktighetsmått efter samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för 
ombyggnation av ledningsnätet på sträckan Kilvo station till Nattavaara i Gällivare 
kommun 
 
_____________ 
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DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avslår Gällivare samebys och Unna Tjerusj samebys 

yrkande om inhibition. 

2. Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut den 

11 oktober 2021 i ärende nr 525-12415-2021 och återförvisar målet till 

länsstyrelsen för fortsatt handläggning med beaktande av vad som sägs under 

rubriken ”Domskäl”. 

_____________ 
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BAKGRUND 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) lämnade den 7 september 2021 in en 

anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen i Norrbottens 

län. Anmälan avsåg nyanläggning av luftledning och markkabel på sträckan Kilvo 

station till Nattavaara i Gällivare kommun, samt uppförande av en nätstation vid 

Kilvo station. Anmälan ledde till att länsstyrelsen beslutade om att förelägga 

Vattenfall att vidta ett antal försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön, se 

bilaga 1.  

 

Gällivare sameby och Unna Tjerusj sameby (samebyarna) har överklagat 

länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

Samebyarna har i första hand yrkat att domstolen omedelbart ska besluta om 

inhibition av länsstyrelsens meddelade beslut.  

 

Samebyarna har i andra hand yrkat att mark- och miljödomstolen ska återförvisa 

ärendet till länsstyrelsen för ny handläggning med beaktande av samebyarnas 

synpunkter. 

 

Länsstyrelsen och Vattenfall har, som det får förstås, motsatt sig ändring av 

beslutet. 

 

VAD PARTERNA HAR ANFÖRT 

Samebyarna, länsstyrelsen och Vattenfall har till stöd för sin inställning uppgett i 

huvudsak följande.  

 

Samebyarna 

Inhibition 

Mot bakgrund att det föreligger stor risk för att samebyarna kommer att drabbas av 

skada/olägenhet orsakad av verksamheten och att samebyarna inte fått yttra sig över 

villkor/åtgärder till skydd för renskötseln anser samebyarna att det föreligger 
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synnerliga skäl för inhibition. Att inte besluta om inhibition innebär att samebyarna 

riskerar en synnerligen kännbar irreversibel skada och rättsförlust för samebyarna 

och att rättssäkerheten för samebyarnas egendomsrätter åsidosätts, vilket är i strid 

mot regeringsformen och Europakonventionen (EKMR). Samebyarna anser att 

yrkandet om inhibition ska prövas skyndsamt. 

 

Samebyarnas talerätt 

Det aktuella området ligger inom samebyarnas åretruntmarker och anmäld åtgärd 

enligt 12 kap. 6 § miljöbalken kan komma att påverka rennäringen på ett intet 

obetydligt sätt. Länsstyrelsens beslut angår därmed samebyarna på sätt som medför 

att talerätt föreligger. 

 

Enligt bestämmelserna om talerätt i 16 kap. 12 § miljöbalken får ett beslut 

överklagas av den som beslutet angår om det gått honom eller henne emot. I 

tidigare rättspraxis framgår att avgränsningen av vilka som har rätt att överklaga 

tolkats snävt. Denna praxis har dock förändrats över tid i samband med 

Århuskonventionens ikraftträdande i Sverige, se bland annat dom meddelad i Mark- 

och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt den 21 februari 2019 i mål M 2761-18.  

 

Då den aktuella ombyggnationen sker på samebyarnas betesmarker och avser 

nyanläggning av luft och markkabel är den skada som samebyarna kan komma att 

drabbas av inte att anse som teoretisk eller helt obetydligt. 

 

Eftersom den aktuella ombyggnationen inte utgör någon tillståndspliktig 

verksamhet innebär det att den enda möjlighet som samebyarna har att få sin talan 

prövad är inom ramen för nu aktuell process. För att få tillgång till en effektiv 

prövning enligt Århuskonventionen samt EKMR anser samebyarna att 

länsstyrelsens beslut ska upphävas och målet återförvisas till länsstyrelsen för ny 

handläggning för att samebyarnas intressen ska kunna beaktas. 
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Länsstyrelsen  

Länsstyrelsens beslut är ett föreläggande om försiktighetsåtgärder till skydd för 

naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Enligt länsstyrelsens uppfattning kan ett 

sådant beslut omfatta hänsyn till naturmiljö, friluftsliv och landskapsbild men inte 

hänsyn till rennäringen. 

 

Verksamhetsutövaren, i det här fall Vattenfall Eldistribution AB, ska följa 94 § 

rennäringslagen och måste därför se till att till exempel inte skrämma eller driva 

bort renar från området eller hindra renar från att beta. Länsstyrelsen uppmanar 

därför verksamhetsutövare i beslut enligt 12 kap. 6 § miljöbalken att ta kontakt med 

samebyarna innan man ska utföra en åtgärd. 

 

Om anläggande av ledning påtagligt kan försvåra utövande av rennäring inom 

riksintresseområdet kan dock åtgärden förbjudas. I detta fall har länsstyrelsen inte 

bedömt om åtgärden kan innebära påtagligt försvårande av att bedriva rennäring 

inom området. 

 

Länsstyrelsen ser inga hinder för att anläggande av ledningen kan utföras vid en 

tidpunkt, eller ändras på något annat sätt, som passar samebyarnas verksamhet. 

 

Vattenfall  

Vattenfall har skickat ut handlingar för samråd till Gällivare sameby den 21 

september 2021 och fått deras godkännande. Den 11 oktober 2021 har Vattenfall 

per post skickat ut handlingar för samråd till Unna Tjerusj sameby. Therese Tikka 

och Magnus Lundstedt har haft telefonkontakt med ordförande Kjell Åke Pittsa, 

Unna Tjerusj sameby, gällande detta. Magnus Lundstedt och Kjell Åke Pittsa skulle 

ha kontakt igen när avverkningen skulle påbörjas. 

 

Någon ansökan om nätkoncession är inte aktuell för denna åtgärd. Bolaget har, 

utöver anmälan om samråd till länsstyrelsen, skickat ut markupplåtelseavtal till 

fastighetsägarna och samrådsdokument till samebyarna. De har ännu inte fått in alla 

avtal från markägarna. 
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Bolaget avser att påbörja arbetet tidigast den 30 november 2021.  

 

Vattenfall har till stöd för sin inställning lämnat in en kopia på en mailkonversation 

mellan Therese Tikka på Sweco och ordföranden för Gällivare sameby. 

 

DOMSKÄL 

I samebyarnas överklagandeskrift anges att det nu aktuella området ligger inom 

samebyarna åretruntbetesmarker. Ledningarna kommer vidare också att gå genom 

område som utpekats som riksintresse för rennäringen. 

 

Den första fråga mark- och miljödomstolen har att ta ställning till är om 

länsstyrelsens beslut med anledning av en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken angår samebyarna på ett sådant sätt att samebyarna ska anses ha rätt att 

överklaga länsstyrelsens beslut enligt 16 kap. 12 § miljöbalken. 

 

Rättsliga utgångspunkter 

Bestämmelserna om klagorätt i miljömål finns i 16 kap. 12 § miljöbalken. Där 

framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått 

honom eller henne emot. Enligt praxis är det den som kan utsättas för en skada eller 

olägenhet som inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig som har rätt att överklaga 

(se t.ex. NJA 2012 s. 921). 

 

I bl.a. mål om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken har avgränsningen 

av vilka som har rätt att överklaga tolkats snävt i praxis (se rättsfallen MÖD 2005:8, 

MÖD 2006:23, MÖD 2007:6 och MÖD 2007:35). Avgörande betydelse har lagts 

vid vad som bedömts vara det skyddsvärda intresset med den rättsregel som varit 

aktuell vid prövningen. Denna utgångspunkt kan ses som ett uttryck för den s.k. 

skyddsnormsläran. Mot bakgrund av detta har enskilda inte ansetts ha rätt att 

överklaga beslut efter samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken eftersom syftet med 

reglerna inte är att skydda enskilda utan allmänna intressen. 
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I juni 1998 undertecknade Sverige Århuskonventionen, vilken senare trädde i kraft 

år 2001 och ratificerades år 2005. Mark- och miljööverdomstolens praxis avseende 

klagorättens omfattning på området har därefter i viss mån förändrats då 

konventionens krav medför att enskilda som är berörda av ett beslut avseende en 

viss verksamhet måste kunna komma till tals i något sammanhang där de frågor 

som har betydelse för deras rättsställning prövas (se rättsfallet MÖD 2015:8). Om 

en sådan prövning kan komma till stånd på annat sätt, t.ex. inom ramen för 

sedvanlig tillsynsverksamhet, är detta normalt tillräckligt för att 

Århuskonventionens krav på prövning ska anses uppfyllt.  

 

Mark- och miljödomstolens bedömning 

Beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne 

emot. Anläggandet av luftledning och markkabel på sträckan Kilvo station till 

Nattavaara och uppförande av en nätstation vid Kilvo station får anses angå 

samebyarna då området för åtgärderna omfattar utpekade riksintresseområden för 

rennäringen. Den skada som samebyarna kan tänkas utsättas för kan varken anses 

vara teoretisk eller helt obetydlig.  

 

Förutsättningarna för att bolaget ska få anlägga den nya luftledning och markkabeln 

måste, enligt domstolens bedömning, kunna prövas på begäran av samebyarna i 

något sammanhang. Den omständigheten att samebyarna har renskötselrätt på 

området innebär inte att det kommer att krävas något godkännande eller någon 

särskild prövning för att markägaren eller den som markägaren har upplåtit 

rättigheter till ska kunna vidta åtgärder med marken. Eftersom det inte är fråga om 

tillståndspliktig verksamhet och någon nätkoncession inte kommer att sökas 

kommer det inte heller att bli fråga om någon annan process där samebyn kan göra 

sina rättigheter gällande. 

 

Samebyarna kommer alltså inte att kunna komma till tals i något annat sammanhang 

avseende anläggandet av luftledning och markkabel på sträckan Kilvo station till 

Nattavaara och uppförande av en nätstation vid Kilvo station än det nu aktuella. För 

att de krav som uppställs i Århuskonventionen om rätt till en effektiv prövning ska 
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vara tillgodosedda måste samebyarna därför, i enlighet med 16 kap. 12 § miljö-

balken, ha rätt att överklaga det aktuella beslutet. En konsekvens av det synsättet 

måste emellertid, enligt mark- och miljödomstolens mening, vara att samebyns 

intressen ska beaktas av länsstyrelsen redan vid prövningen enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken. 

 

Domstolen noterar att länsstyrelsens uppfattning är att beslutet är ett föreläggande 

om försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 

som kan omfatta hänsyn till naturmiljö, friluftsliv och landskapsbild men inte 

hänsyn till rennäringen. I 12 kap. 6 § miljöbalken tas endast verksamheter som 

väsentligt kan komma att ändra naturmiljön upp. Begreppet har dock i vissa fall 

också ansetts omfatta kulturmiljön då miljöbalken tar generell hänsyn till denna 

genom bl.a. balkens mål i 1 kap 1 §.  

 

I 3 kap. 5 § miljöbalken har rennäringen ett särskilt skydd. Vidare framgår av 

länsstyrelsens eget formulär att det i anmälan enligt 12 kap 6 § ska anges även 

andra naturvärden, bl.a. om området utgör riksintresse för rennäringen. Domstolen 

konstaterar att sökanden i anmälan inte har markerat att riksintresseområden för 

rennäring berörs. Även om ett beslut inte skulle omfatta försiktighetsåtgärder med 

avseende på rennäringen så bör det enligt domstolen kunna framgå på vilket sätt 

den planerade åtgärden kan påverka rennäringsintresset.  

 

Mot denna bakgrund ska länsstyrelsens beslut upphävas och målet visas åter till 

länsstyrelsen för fortsatt handläggning med beaktande även av rennäringsintresset. 

 

Inhibition 

Mot bakgrund av att domstolen upphävt länsstyrelsens meddelade beslut och 

återförvisat målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning saknas det 

förutsättningar för att inhibera det meddelade beslutet. Samebyarnas begäran om 

inhibition ska därför avslås.  

 

 



  Sid 9 
UMEÅ TINGSRÄTT DOM 

 
M 2812-21 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 6 december 2021. 

 

 

Emma Granberg  Åsa Larsson 

_____________ 

I domstolens avgörande har rådmannen Emma Granberg och tekniska rådet Åsa 

Larsson deltagit. Föredragande har varit beredningsjuristen Isabelle Ekbäck.  
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Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/norrbotten

Vattenfall eldistribution AB 
registratur.eldistribution@vattenfall.com

Föreläggande enligt miljöbalken för 
ombyggnation av ledningsnätet på fastigheten 
Kilvo station till Nattavaara, Gällivare kommun

Beslut
Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken att 
Sweco Sverige AB ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd 
för naturmiljön.

1. Största möjliga hänsyn ska tas för att undvika att körskador 
uppstår på mark och vegetation i samband med arbetena. 

2. Vid körning inom våta områden ska marken vara snötäckt och 
väl tjälad. Känsliga körsträckor (körsträckorna) ska 
packas/prepareras tillräckligt innan marktransporter så att risk 
för skada undviks. 

3. Vid körning på fuktig mark (till exempel i närheten av 
vattendrag) där det finns risk för att körskador uppkommer ska 
skyddsåtgärder vidtas till exempel genom risning eller med 
geonät.

4.  Ingen körning med arbetsmaskiner får ske i vattendrag. För att 
passera vattendrag måste befintlig väg eller tillfällig bro (som 
sedan avlägsnas) användas.

5. Om markskador uppkommer ska dessa återställas. 
Markskadorna ska dokumenteras före och efter återställning 
och dokumentationen skickas till Länsstyrelsen med 
hänvisning till ärendets diarienummer. 

6. Inom nyckelbiotopen får körning med motordrivet fordon 
endast ske inom den blivande ledningsgatan.

7. Inom nyckelbiotopen ska ledningsgatans bredd minimeras. 
Avverkning av naturvärdesträd ska så långt möjligt undvikas. I 
de fall där de ändå behöver avverkas ska de i första hand 
toppkapas, göras till högstubbar eller någon annan anpassning 
som inte innebär fällning. 

Beslut

Datum
2021-10-11

Ärendebeteckning 
525-12415-2021
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8. Inom nyckelbiotopen ska de träd som avverkas lämnas kvar 
som död ved.

9. Vid sjöar och vattendrag ska skyddszoner med buskvegetation 
som inte riskerar att begränsa siktlinjen i ledningsgatan lämnas 
på ett avstånd av minst 25 m från sjön eller vattendraget.

10. För att minska risken att fåglar kolliderar med luftledningen 
ska den förses med fågelavvisare i tillräcklig utsträckning när 
ledningen går över områden med ökad risk för kollision som 
till exempel större vattendrag, fågelrika våtmarker eller viktiga 
flyttstråk och rastställen.

11. När arbetet är utfört ska Länsstyrelsen meddelas.

Om ni utför åtgärden på något annat sätt än enligt anmälan och det 
innebär en väsentlig ändring av naturmiljön, behöver ni göra en ny 
anmälan om samråd.

Länsstyrelsen tillåter att åtgärden får påbörjas omedelbart. Ni behöver 
inte invänta att 6 veckor har gått sedan anmälan gjorts.

Beskrivning av ärendet
Ni lämnade den 7 september 2021 in en anmälan om samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken till Länsstyrelsen. Anmälan gäller nyanläggning 
av luftledning och markkabel på sträckan Kilvo station-Nattavaara, 
samt uppförande av en nätstation vid Kilvo station. 

Av anmälan framgår att ny luftledning i huvudsak kommer uppföras 
längs väg. Sträckan är ca 8,7 km. Ledningsgatans bredd kommer bli 
19 meter förutom inom den nyckelbiotop som ligger längs sträckan, 
där har ledningsgatans bredd minskats till 12 m. Luftledningen 
kommer på två platser passera över vattendrag som ingår i Natura 
2000-områden Råneälven. 

Avverkning planeras att utföras under hösten 2021 och luftledningen 
planeras att byggas vintertid, februari-mars 2022. Markkabel förläggs 
under tjälfri period. Nätstationen byggs i anslutning till väg och på 
redan påverkad mark. 

Ni uppger att följande försiktighetsåtgärder kommer vidtas:

 Vid miljöincidenter som kan ge upphov till miljöpåverkan skall 
entreprenören omedelbart, såväl inom som utanför ordinarie 
arbetstid informera beställaren som informerar miljömyndigheten. 
Entreprenören skall säkerställa att lämnad information mottas av 
personal som representerar beställaren. För att begränsa en 
eventuell miljöolycka ska entreprenörer ha absorptionsmedel 
tillgängligt på projektplatsen.
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 Samtliga passager över vattenområdet görs via befintliga eller 
provisoriska broar och stor försiktighet iakttas vid vattendragen för 
att begränsa risken för grumling och förorening av vattnet.

 Om okänd fornlämning påträffas ska arbetet genast avbrytas och 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet kontaktas.

Skogsstyrelsen har getts möjlighet att yttra sig i ärendet, eftersom 
arbetet berör en nyckelbiotop. Skogsstyrelsen framför i sitt yttrande att 
så stor hänsyn som möjligt bör tas till nyckelbiotopen, ex. genom att 
dra ledningsgatan där den gör så liten inverkan på naturvärden (ex. 
gamla träd, död ved, ev. brandpåverkad ved) som möjligt. Död ved 
och träd som avverkas inom biotopen kan gärna lämnas i 
nyckelbiotopen för att öka naturvärdena, så länge inte volymen färskt 
virke överstiger 5 mᶾ/ha.

Länsstyrelsen kulturmiljöfunktion har meddelat att man inte har några 
synpunkter på aktuella luftledningar eller markkablar. Notera dock att 
kulturmiljölagen alltid gäller överallt, även för okända fornlämningar. 
Det innebär att arbetet ska avbrytas omedelbart och Länsstyrelsen 
kontaktas om fornlämningar påträffas.

Motivering till beslutet
Den planerade ledningen berör en nyckelbiotop samt vattendrag som 
ingår i Natura 2000-nätverket. Länsstyrelsen finner det därför 
motiverat att förelägga er om att vidta ovanstående 
försiktighetsåtgärder vid uppförandet av ny ledning. 

Länsstyrelsen bedömer att den planerade åtgärden inte på ett 
väsentligt sätt skadar naturmiljön om åtgärden utförs i enlighet med 
anmälan och beslutade försiktighetsåtgärder följs.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 12 kap. 6 § miljöbalken ska en anmälan för samråd göras för 
verksamheter och åtgärder som kan komma att väsentligt ändra 
naturmiljön och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt 
enligt andra bestämmelser i miljöbalken. Länsstyrelsen får besluta att 
den anmälningsskyldige ska vidta de åtgärder som behövs för att 
begränsa eller motverka skador på naturmiljön.

Verksamhet eller åtgärd som ska anmälas för samråd får påbörjas 
tidigast 6 veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte 
Länsstyrelsen medger något annat.
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Övriga upplysningar

Rennäring
Samråd bör ske med berörda samebyar innan arbetena påbörjas för att 
undvika störningar på renskötseln. Enligt 94 § Rennäringslagen 
(1971:437) kan den som med uppsåt eller av oaktsamhet stänger av 
flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder så att vägens 
framkomlighet väsentligt försämras, skrämmer eller på annat sätt 
ofredar renar, obehörigen driver bort renar eller hindrar renar från att 
beta i ett område där renskötsel är tillåten dömas till böter.

Övrigt
Länsstyrelsen förutsätter att ni har fått medgivande från de markägare 
och andra nyttjanderättshavare som kan beröras av åtgärderna. 
Länsstyrelsens beslut ger inte tillträde till marken utan markägarens 
tillstånd.

En anmälan om samråd befriar inte er från ansvaret att ta hänsyn till 
miljöbalkens övriga bestämmelser eller till vad som föreskrivs i annan 
lagstiftning. Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa den kunskap som 
behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn att skador och olägenheter 
inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. 
miljöbalken).

Om område med strandskydd berörs kan åtgärden kräva en dispens. 
Kontakta berörd kommun för information och eventuell prövning.

Artskyddsförordningen omfattar bestämmelser till skydd för fridlysta 
arter, både växter och djur. Arbetsföretag i naturmiljöer kan komma 
att skada fridlysta arter. Dispens från artskyddsbestämmelserna söks 
hos Länsstyrelsen.

Om det vid grävarbete uppstår misstanke om föroreningar i marken, 
ska detta omedelbart anmälas till tillsynsmyndigheten, vanligtvis 
kommunen.

Grävning och andra åtgärder i vattenområde kan kräva en anmälan om 
vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Omgrävning eller fördjupning av 
dike eller kanal kan vara tillståndspliktig markavvattning och är 
tillståndspliktigt. För mer information kontakta Länsstyrelsen.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chefen för naturmiljöenheten Britta Wännström 
med Sara Backeus som föredragande.
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Beslut 5 (6)Länsstyrelsen 
Norrbotten 2021-10-11 525-12415-2021

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor:
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
2. Karta

Kopia till: 
Naturvårdsverket (e-post: registrator@naturvardsverket.se)

Skogsstyrelsen

Gällivare sameby

Unna tjerusj 
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Beslut 6 (6)Länsstyrelsen 
Norrbotten 2021-10-11 525-12415-2021

Ni kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen 
Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen.

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 inom tre veckor från den 
dag ni fick del av beslutet. 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 mark- och 
miljödomstolen 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 12415-2021.

Bilaga 1

Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen
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Nätstation

Luftledning

Markkabel

Nyckelbiotop

Natura 2000 - Råneälven

VMI objektsgränser
Mycket högt naturvärde (klass1)

Högt naturvärde (klass 2)

Vissa naturvärden (klass 3)

Låga naturvärden (klass 4)

Okända värden

Bilaga 2

0 0,5 1 1,5 2 2,50,25 Kilometer
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Hur man överklagar MMD-02 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum 
för överklagande finns på sista sidan i domen. 

Så här gör du 

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför  
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen 
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga 
uppgifter om var domstolen kan nå dig: 
postadresser, e-postadresser och telefon-
nummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- 
och miljödomstolen. Du hittar adressen i 
domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att 
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det 
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla hand-
lingar i målet vidare till Mark- och miljööver-
domstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö- 
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och 
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning 
till om målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt 
rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

Bilaga 2
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