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Hur man överklagar byggnadsnämndens beslut 
 

VAR SKA BESLUTET 
ÖVERKLAGAS 

 

Byggnadsnämndens beslut kan skriftligen överklagas till 
Länsstyrelsen i Stockholms län. 
 

 

VAR LÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET IN 

 

Din skrivelse ska skickas/lämnas in till byggnadsnämnden 
och inte till Länsstyrelsen. 
 

E-post: bygglov@osteraker.se 
 

Byggnadsnämndens postadress:  
Byggnadsnämnden i Österåkers kommun,  
184 86 Åkersberga. 
 

Besöksadress servicecenter: 
Alceahuset - Hackstavägen 22 i Åkersberga. 
 
 

 

TID FÖR ÖVERKLAGANDE 

 

Detta beslut kan överklagas. Om du har delgivits 
beslutet genom att detta i sin helhet skickats till dig eller du 
har kvitterat ut det, ska överklagandet ha kommit in till 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du tog del 
av beslutet.  
 

Om beslutet gäller bygglov eller förhandsbesked, och du 
inte delgivits beslutet enligt ovan, ska överklagandet ha 
kommit in till byggnadsnämnden inom fyra veckor från 
den dag beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
 

 

HUR MAN UTFORMAR SITT 
ÖVERKLAGANDE M.M 

 

I skrivelsen ska du eller ditt ombud: 
• Tala om vilket beslut du överklagar, genom att ange 

beslutsdatum, ärendets fastighetsbeteckning och 
diarienummer. 

• Redogöra varför du anser att beslutet är felaktigt 
och hur du anser att det ska ändras. 

 
 

ÖVRIGA HANDLINGAR 
 

Om du har handlingar eller annat som du anser ger stöd 
för din ståndpunkt, så bör du skicka med det. 
 

 

UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

 

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen 
förtydligas. Uppge också postadress, 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. 
 
 

 

VAD HÄNDER SEDAN? 
 

När din överklagan kommer in till byggnadsnämnden 
avgör vi om den kommit in i rätt tid. Om så är fallet 
skickas handlingarna i ärendet samt din överklagan till 
Länsstyrelsen. 
 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, är du 
välkommen att kontakta bygglovenheten. 
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