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Elektronisk delgivning

Angående ansökan om tillstånd till anläggande av cykelväg i Natura 
2000-området Stora Alvaret, Mörbylånga kommun

Beslut
Sträcka 5-22
Länsstyrelsen avslår ansökan om tillstånd för anläggande av cykelväg, färistar och anläggande av broar 
på gamla banvallen mellan Solberga – Skärlöv i Mörbylånga kommun.

 
Sträcka 1-4 och 23
Länsstyrelsen förelägger er att vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön i samband 
med anläggande av cykelvägen med mera på gamla banvallen mellan Solberga – Skärlöv i Mörbylånga 
kommun:
1. Längs sträckan får inga åtgärder ske mellan 25 april- 25 maj. Ansökta åtgärder får ske efter den 25 

maj på de sträckor där kompetent inventerare har dokumenterat att ängshök inte häckar inom 200 
meter från cykelvägen. Häckar ängshök inom 200 m från cykelvägen måste åtgärderna vänta tills efter 
den 15 augusti.

2. Där cykelvägen gränsar till naturmark får arbetsområdet inte vara bredare än 3 m mot naturmarken. 
Arbetsområdet ska markeras tydligt i terrängen innan arbetet påbörjas. Inga arbetsfordon, massor eller 
liknande får finnas utanför arbetsområdet.

3. Avbanade massor får inte läggas i naturmark.
4. Markskador ska undvikas genom val av tidpunkt för arbetets utförande, val av körvägar och 

arbetsmetoder.

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. Om åtgärden inte satts igång inom 2 år krävs ett 
nytt samråd om åtgärden fortfarande är aktuell. 

Länsstyrelsen bedömer att den miljökonsekvensbeskrivning som hör till ärendet uppfyller kraven i 6 kap. 
miljöbalken (MB) och beslutar att godkänna densamma.
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Berörd lagstiftning
 6 kap. 42 § MB
 7 kap. 28 a och b § MB
 19 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 12 kap. 6 § MB
 8 § förordning om anmälan för samråd

Redogörelse för ärendet
Ni har 11 maj 2018 lämnat in en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB med en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. MB till länsstyrelsen. Länsstyrelsen begärde komplettering av 
MKB den 4 juli 2018. Kompletteringen kom in till länsstyrelsen den 17 september 2018. Den 14 januari 
2019 begärde länsstyrelsen ytterligare komplettering i ärendet. Kompletteringen kom in den 11 februari 
2019.

Den planerade åtgärden gäller anläggande av en cykelväg och färister. Ansökan omfattar också anmälan 
om samråd, anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från strandskyddet för byggande av 
broar, dispens från biotopskyddet för öppning i en stenmur och dispens från artskyddsförordningen för 
att ta bort ett antal fridlysta kärlväxter. Cykelvägen planeras bli ca 9900 m lång och 3 m bred inklusive 
stödremsor.

Verksamhetsområdet ligger inom Stora Alvaret (SE0330176). Stora Alvaret har med stöd av 7 kap. 28 § 
MB pekats ut av regeringen som ett särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet och har dessutom 
föreslagits av regeringen som ett s.k. område av gemenskapsintresse (pSCI) enligt EU:s habitatdirektiv. 
Stora Alvaret ingår därmed i EU:s nätverk av skyddade områden - Natura 2000.

Anledningen till detta utpekande är områdets förekomst av de naturtyper och arter som anges nedan:
Stora Alvaret (SE0330176)

Kod Naturtyp Storlek (ha)
3140 Kransalgsjöar 27
5130 Enbuskmarker 776
6110 Basiska berghällar 2045
6210 Kalkgräsmarker 3990
6280a *Nordiskt alvar 12 519
6410 Fuktängar 3855
6510 Slåtterängar i låglandet 9
7210 *Agkärr 1,9
7230 Rikkärr 121
8240 *Kartshällmarker 121
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Kod Artnamn Latin
1946 Alvarmalört Artemisia oelandica
1493 Kalkkrassin Sisymbrium supinum
1974 Alvarstånds Senecio jacobea gotlandicus
1982 Trubbklockmossa Encalypta mutica
1988 Styv kalkmossa Tortella rigens
1014 Smalgrynsnäcka Verigo angustior
1065 Väddnätfjäril Euphydryas aurinia
1166 Större vattensalamander Triturus cristatus

A007 Svarthakedopping Podiceps auritus
A084 Ängshök Circus pygargus
A098 Stenfalk Falco columbarius
A127 Trana Grus grus
A140 Ljungpipare Pluvialis apricaria
A151 Brushane Philomachus pugnax
A197 Svarttärna Chlidonias niger
A246 Trädlärka Lullula arborea
A224 Nattskärra Caprimulgus europaeus
A307 Höksångare Sylvia nisoria
A338 Törnskata Lanius collurio
A466 Sydlig kärrsnäppa Calidris alpina schinzii

I området finns följande utpekade natur- och kulturvärden:
 Riksintresse för kulturmiljövården, Hulterstad-Stenåsa och Gräsgård-Segerstad
 Riksintresse för naturvården, Stora Alvaret
 Riksintresse för det rörliga friluftslivet, Stora Alvaret
 Riksintresse Rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB)
 Naturvårdsprogrammet, klass 1 (högsta naturvärde)
 Regional bevarandeplan för odlingslandskapet, klass 1 (högsta bevarandevärde)
 Landskapsbildskydd
 Vattenskyddsområde, Segerstad
 Ängs- och betesmarksinventeringen (Natura 2000-habitat 6210, 6280, 6410, 6510, 7230 och 5130)
 Våtmarksinventeringen
 Flertalet rödlistade och fridlysta arter
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Motivering
Sträcka 5-22 - val av plats
För verksamheter och åtgärder som tar mark i anspråk annat än helt tillfälligt ska det väljas en plats som 
är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön. (2 kap. 6 § MB) Företräde ska ges en sådan plats som är lämplig med 
hänsyn till 1 kap. 1 § MB (miljöbalkens mål) och 3 kap. och 4 kap. MB (bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden).

Sökanden har utrett tre olika alternativ förutom huvudalternativet och nollalternativet. Noll plus: 
Banvallen förses enbart med färister så vandrare och cyklister får ta sig fram på banvallen som den ligger 
idag. Attraktionen att cykla på en led med det underlag som är idag måste ifrågasättas som en god 
turistattraktion och ligger inte i linje med kommunförbundets ambitionsnivå.

Endast skulpturleden: Endast utbyggnad av cykelleden från Skärlöv till Segerstad. Denna del av 
cykelleden byggs ut enligt huvudalternativet men söder om Segerstad hänvisas cyklisterna till väg 925 
och trafiksäkerhetsmålet blir inte uppfyllt.

Utmed östra landsvägen, väg 925: Cykelbanan anläggs utmed väg 925 från Skärlöv och söderut. Detta 
alternativ ska i huvudsak ses som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd och blir inte den turistattraktion som 
avses med projektet. Marken är inte i kommunförbundets ägo.

Anläggande av cykelväg enligt huvudalternativet innebär att 28 300 m2 av vegetation inom Natura 2000-
området försvinner och ersätts med en grusad yta. Att tillåta en dragning av cykelvägen genom Natura 
2000-området anser inte länsstyrelsen är det alternativ som är lämpligast för att uppnå minsta intrång i 
områdets höga naturvärden.
Länsstyrelsen anser att dragning av cykelvägen utmed väg 925 är ett fullt möjligt alternativ eftersom 
trafiksäkerhetskraven uppnås och att cykla genom byar kan ses som en turistattraktion om än av en annan 
typ.

Att kommunförbundet inte äger marken kan inte innebära ett skäl till att Natura 2000-tillstånd kan 
medges.

Sträcka 5-22 - riksintressen
Förutom att bedöma hänsynsreglerna i 2 kap. ska även 3 och 4 kap. MB tillämpas.
Att ett område omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 2 § MB innebär att vid exploatering när mark tas i 
anspråk för något ändamål, ska särskild hänsyn alltid tas till friluftslivets intressen. 
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Det aktuella området är som ovan nämnts av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv 
enligt 3 kap. 6 § MB. Av 3 kap. 10 § MB framgår att om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för 
flera oförenliga ändamål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en 
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att riksintresset för naturvård ska ges företräde framför riksintresset för friluftsliv.

 I 3 kap. 10 § 2 st. MB står det också att beslut med stöd av lagrummets första stycke inte får strida mot 
bestämmelserna i 4 kap. Av 4 kap. 2 § MB framgår att inom de utpekade områdena, däribland Öland, ska 
turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Av 4 kap. 1 § 1 st. 2 p. MB framgår dock att i de 
områden som anges i 2-8 §§ får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Mot bakgrund av detta anser länsstyrelsen att den planerade cykelvägen påtagligt kommer att skada 
områdets naturvärden och att åtgärden därmed står i strid med bestämmelserna om tillämpliga 
riksintressen i 3 kap. och 4 kap. MB.

Sträcka 5-22 - Natura 2000
Tillstånd krävs för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område (7 kap 28 a § MB). Tillstånd krävs inte för verksamheter och åtgärder 
som direkt hänger samman med eller är nödvändiga för skötseln och förvaltningen av det berörda 
området. Länsstyrelsens uppfattning är att aktuell verksamhet kräver tillstånd.

Det framgår av 7 kap. 28 b § MB att tillstånd endast får lämnas om verksamheten eller åtgärden ensam 
eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte
1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att skyddas,
2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt 

kan försvåra bevarandet i området av arten eller arterna.

Det framgår vidare av 7 kap. 29 § MB att trots bestämmelserna i 7 kap. 28 b § MB får tillstånd medges 
om:
1. det saknas alternativa lösningar
2. verksamheten eller åtgärden måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt 

allmänintresse och 
3. de åtgärder vidtas som behövs för att kompensera för förlorade miljövärlden så att syftet med att 

skydda det berörda området ändå kan tillgodoses.
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Ett beslut om tillstånd med stöd av ovanstående får endast lämnas efter regeringens tillåtelse.

Vidare ska en myndighet enligt 19 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (FOM), 
särskilt beakta att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de livsmiljöer och arter som behöver 
skyddas i området, då myndigheten meddelar beslut som kan påverka miljön inom ett område som 
förtecknats enligt 7 kap. 27 § 1 eller 2 MB. Med bevarandestatus för en livsmiljö avses, enligt 16 § FOM, 
summan av de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska arter och som på lång sikt kan 
påverka dess naturliga utbredning, struktur och funktion samt de typiska arternas överlevnad på lång sikt. 

En livsmiljös bevarandestatus är gynnsam när:
1. dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom detta område är 

stabila eller ökande,
2. den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den ska kunna bibehållas 

på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid, och 
3. bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam

Med bevarandestatus för en art avses summan av de faktorer som påverkar den berörda arten och som på 
lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och mängden hos dess populationer. En arts 
bevarandestatus anses gynnsam när:
1. uppgifter om den berörda artens populationsutveckling visar att arten på lång sikt kommer förbli en 

livskraftig del av sin livsmiljö
2. artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt kommer att 

minska inom en överskådlig framtid, och
3. det finns och sannolikt kommer att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att artens populationer ska 

behållas på lång sikt

Ölands kommunalförbund redovisar i miljökonsekvensbeskrivningen att den tilltänkta cykelvägen inte 
kommer att göra något intrång i livsmiljöer upptagna i habitatdirektivet eller arter enligt habitatdirektivet 
eller fågeldirektivet eftersom banvallen inte klassas som något naturahabitat utan bara torräng.

Länsstyrelsen gör dock bedömningen att åtgärden kommer att göra intrång i nedanstående livsmiljöer 
och påverka nedanstående arter eftersom området till stora delar är klassat som naturanaturtyp i ängs- 
och betesinventeringen och arterna finns rapporterade i artportalen och har påträffats under de 
inventeringar som sökanden har genomfört.  (* är en prioriterad naturtyp eller prioriterad art).
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Syftet med Natura 2000-området Stora Alvaret är att bevara ett säreget och betespräglat alvarlandskap 
med dess värdefulla naturtyper och bevara dess typiska, hotade och hänsynskrävande växt- och djurarter.

Enligt bevarandeplanen för Stora Alvaret kan upphörd, försvagad eller felaktig hävd som leder till 
igenväxning, förbuskning och beskogning samt exploatering för samhällsbyggande och infrastruktur 
samt förändrad markanvändning skada områdets värden.

Som förslag till bevarandeåtgärder för Stora Alvaret har det i bevarandeplanen skrivits att:
 Natura 2000-området omfattas i nuläget av miljöersättning för bevarande av betesmarker och 

slåtterängar. Bete, slåtter och röjning av igenväxningsvegetation bedrivs enligt fastställda 
åtgärdsplaner/alvarplaner. När innevarande stödperiod upphör måste skötselavtalet förnyas, antingen 
genom en ny miljöersättningsperiod eller genom annat avtal.

 Öka arealen betesmark som sköts/hävdas enligt fastställda åtgärdsplaner.

En sträcka om ca 9900 m kommer att påverkas i en bredd om maximalt 3 m. Projektet medför således att 
vegetationen försvinner på en yta om cirka 28 300 m2, för att istället ersättas av en hård grusad yta. 
Cykelleden planeras att anläggas över och därmed påverka naturtyperna 5130 Enbuskmarker, 6210 
Kalkgräsmarker, 6280 Alvar och 6410 Fuktängar. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att anläggandet av cykelleden oundvikligen innebär att skada uppkommer 
på de livsmiljöer som avses att skyddas inom Natura 2 000-området. 
Den fysiska utbredningen av de naturtyper som finns där kommer genom anläggandet av cykelleden att 
minska reellt och det finns en risk för ytterligare påverkan, inte minst i samband med grävnings- och 
fyllningsarbeten i samband med byggandet. Vid intrång i skyddade livsmiljöer ska försiktighetsprincipen 
råda och även små geografiska intrång bör bedömas restriktivt.

Kod Naturtyp
5130 Enbuskmarker
6210 Kalkgräsmarker
6280a *Nordiskt alvar
6410 Fuktängar

Kod Artnamn
1946 Alvarmalört
1493 Kalkkrassing
A084 Ängshök
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En genomfartstrafik i området riskerar även att medföra att de för de utpekade naturtyperna och arterna 
nödvändiga betesdjuren kommer att störas och styras bort från delar av området. Sökanden skriver i 
MKB:n att nuvarande bete kan bestå och att avsikten är att banvallen ska betas i överskådlig framtid. 
Sträcka 13 kommer dock att stängslas av för att förhindra att betesdjur kommer upp på leden. Sökanden 
skriver också att födosök på vallen av betesdjur kommer att minska och att det kommer att innebära att 
områdena jämte vallen också blir mindre betade vilket innebär om inget görs att en förbuskning av 
området tilltar. I samrådsredogörelsen har också flera djurägare visat på oro för konflikter mellan cyklister 
och betesdjur. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § MB) kan därför ingen cykelväg tillåtas över 
områden där betesdjur är en förutsättning för områdets naturvärden.

Om planerade verksamheter eller åtgärder kan befaras skada livsmiljöer som avses skyddas kan tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a och b §§ MB beviljas endast efter regeringens tillåtelse och prövning enligt 7 kap. 29 § 
MB. Med ovanstående motivering anser länsstyrelsen att den planerade cykelvägen inte är tillåtlig enligt 7 
kap. 28 b § MB inom ovanstående områden med hänsyn till Natura 2000-områdets syften. Åtgärden kan 
inte heller anses förenlig med miljöbalkens mål, hushållningsbestämmelser och allmänna hänsynsregler.

Länsstyrelsen gör även med samma motivering bedömningen att det saknas förutsättningar för att 
överlämna ansökan för en tillåtlighetsprövning hos regeringen enligt 7 kap. 29 § MB.

Sträcka 1-4 och 23
Miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och att den biologiska 
mångfalden bevaras (1 kap. 1 § MB). Alla som tänker utföra en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
åtgärden medför skada eller olägenhet för miljön. När du tror att en åtgärd kan medföra skada eller 
olägenhet för miljön ska försiktighetsmått tas (2 kap 3 § MB). 

Om en verksamhet eller åtgärd, som inte kräver av tillstånd- eller anmälan enligt andra bestämmelser i 
MB, riskerar att väsentligt ändra naturmiljön ska en anmälan för samråd göras hos tillsynsmyndigheten. 
(12 kap. 6 § 1 st MB) Länsstyrelsen får förelägga att den som utför en åtgärd ska vidta de åtgärder som 
behövs för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och 
det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får länsstyrelsen förbjuda verksamheten. (12 kap. 6 § 4 st 
MB)

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att avsiktligt störa vilda fåglar under djurens parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings eller flyttningsperioder. Det är också förbjudet att skada eller förstöra 
fåglarnas fortplantningsområden eller viloplatser. Längs sträckan finns flera dokumenterade häckningar 
av den starkt hotade rovfågeln ängshök. Ängshöken är som mest störningskänslig när den bygger bo och 
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lägger sina ägg. För att minska risken för störning under denna period, får inga åtgärder ske mellan den 
25 april och 25 maj. Ansökta åtgärder får ske efter den 25 maj på de sträckor där kompetent inventerare 
har dokumenterat att ängshök inte häckar inom 200 meter från cykelvägen. Häckar ängshök inom 200 m 
från cykelvägen ska åtgärderna vänta tills efter den 15 augusti.

Övriga prövningar
Ölands kommunalförbund har sökt dispens från artskyddsförordningen längs sträcka 1-4. I detta område 
finns uppgifter om skogsnycklar, blåsippa och gullviva. Länsstyrelsen bedömer att det inte krävs någon 
dispens för att anlägga cykelvägen längs sträcka 1-4 där dessa arter förekommer eftersom arternas 
bevarandestatus inte kommer att påverkas lokalt eller nationellt av att enstaka individer försvinner (MÖD 
M 11317-14).

Den aktuella ansökan för sträcka 5-22 omfattar också dispens från artskyddsförordningen, biotopskyddet 
och strandskyddet samt anmälan om vattenverksamhet. Eftersom ansökan avslås enligt 7 kap. 28 b § MB 
har ingen prövning enligt ovanstående bestämmelser gjorts.

Länsstyrelsen bedömer att MKB inte behöver kungöras.

Upplysning
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 MBs övriga bestämmelser eller till 
vad som föreskrivs i annan lagstiftning.

Ni som gör en åtgärd måste alltid skaffa er den kunskap som behövs. Ni måste även visa sådan hänsyn 
att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller miljön (2 kap. MB).

Sökanden ansvarar för att samtliga entreprenörer som ska utföra arbetet får ta del av och följer detta 
beslut, samt att de vet vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas.

Enligt 47 § väglagen är det förbjudet att inom 12 m från ett vägområde uppföra byggnader, göra 
tillbyggnader, utföra andra anläggningar eller vidta andra åtgärder som kan påverka trafiksäkerheten 
negativt utan tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även tagit beslut om att utöka detta avstånd 
till 30 respektive 50 m på vissa utvalda vägsträckor i landet. En eventuell ansökan om tillstånd söks hos 
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länsstyrelsen. För arbete i vägområde krävs tillstånd från trafikverket (44 § väglagen). Det kan också 
krävas bygglov från kommunen.

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas enligt 
bestämmelserna i 2 kap. 10 § kulturminneslagen. Den som leder arbetet ska snarast anmäla till 
länsstyrelsen att en fornlämning har påträffats.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Detta beslut kan överklagas inom tre veckor från det att berörda sakägare tagit del av beslutet.

Beslut i detta ärende har fattats av Martin Unell, enhetschef efter föredragning av Kicki Ringdahl, 
naturvårdshandläggare.

Handlingen är signerad digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, se bilaga. 

Bilaga
1. Karta
2. Hur man överklagar

Kopia och karta
Naturvårdsverket
Mörbylånga kommun
Natura 2000-mapp

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan 
till Länsstyrelsen i Kalmar län antingen via e-post; kalmar@lansstyrelsen.se, eller med post; 
Länsstyrelsen i Kalmar län,391 86 Kalmar.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be 
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du 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.

Ditt överklagande ska innehålla

 Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud

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

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, kalmar@lansstyrelsen.se. eller via 
växeltelefonnummer 010-223 80 00. Ange diarienummer 4206-2018.


