Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglov och GIS-enheten

Överklagandehänvisning
Förvaltningsbesvär
Om du inte är nöjd med stadsbyggnadsnämndens beslut kan du överklaga i skrivelse ställd till
länsstyrelsen. Beslutet får överklagas av den som beslutet angår och som har rätt att överklaga. Frågor
som redan är avgjorda genom detaljplan eller förhandsbesked får inte överklagas.
Tala om vilket beslut du överklagar genom att t ex ange stadsbyggnads-nämndens paragrafnummer och
beslutsdatum, fastighetsbeteckning och ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet
är oriktigt och vilken ändring du vill ha.
Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.
Överklagandet ska skickas/lämnas till stadsbyggnadsnämnden, inte till länsstyrelsen.

Lov och förhandsbesked
Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till stadsbyggnadsnämnden inom tre veckor
från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till
stadsbyggnadsnämnden inom fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.

Andra typer av beslut
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Vaxholms stad,
Stadsbyggnadsnämnden, 185 83 Vaxholm. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till
kommunen inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i
Stockholms län. Om stadsbyggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt t ex på grund av
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa fall ompröva sitt
beslut.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och - om du
överklagar som granne - beteckningen på din egen fastighet. Om skrivelsen inte undertecknas av dig
själv utan av ombud ska fullmakt för ombudet bifogas.
Är något oklart kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen, bygglov- och GIS-enheten:
Tel 08-54170800 eller mejla till: bygglov@vaxholm.se
Överklagandet skickas till:

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Vaxholms stad
Stadsbyggnadsnämnden
185 83 Vaxholm

Telefon: 08-541 708 00

E-post: bygglov@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000-2908

