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Datum

Beteckning

2021-03-09

431-12644-2021

Patrik Dahlberg
patrik@trostapark.se

Tillstånd till ingrepp inom fornlämningsområde till
fornlämning L2015:156, fastighet Övernäs 3:2, Norrtälje
kommun, Stockholms län
Beslut
Länsstyrelsen i Stockholms län ger med stöd av 2 kap. 12 § kulturmiljölagen
(KML) Patrik Dahlberg tillstånd till ingrepp i fornlämningsområde
(skyddsområde) till fornlämning L2015:156 (Roslags-Bro 35:1) inom fastigheten
Övernäs 3:2 inom Norrtälje kommun.
Tillståndet gäller t o m 9 mars 2022.
Bakgrund
Patrik Dahlberg har den 4 mars 2021 ansökt om tillstånd till att schakta för att
anlägga en trekammarbrunn med infiltration inom fornlämningsområdet
(skyddsområdet) till gravfält L2015:156. nedläggning av fiberkabel.
Motivering till beslutet
Länsstyrelsen bedömer att arbetsföretagets påverkan på fornlämningen är
begränsat och att det inte påverkar möjligheten att bevara fornlämningen.
Villkor
Som villkor för tillståndet gäller att arbetena utförs i enlighet med vad som
angivits i ansökan och på den plats som anges på bifogad karta (bilaga 1).
Information
Länsstyrelsen vill erinra om att om fornlämning likväl påträffas under arbetets
gång ska arbetet i enlighet med 2 kap. 10 § i kulturmiljölagen omedelbart
avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet hos
Länsstyrelsen.
Ni ansvarar för att de som på ert uppdrag utför arbetet informeras om
innehållet i detta beslut.
Detta beslut är fattat enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Behövs tillstånd enligt någon
annan lag får ni söka detta särskilt.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilagd
information om hur man överklagar.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10

2 (4)

BESLUT
BESLUT
Datum

Beteckning

2021-

431-12644-2021

Beslut
Beslut i detta ärende har fattats och av antikvarie Carina Örneklint Berg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Så hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor:
1. Karta
2. Besvärshänvisning
Kopia till:
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Norrtälje kommun, kontaktcenter@norrtalje.se
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Bilaga 2

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna
överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067 104 22 Stockholm.
Du kan även skicka in överklagandet via e-post till
stockholm@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste
pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till
förvaltningsrätten.
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 om att få ytterligare tid till att utveckla
dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten
som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. Om den som överklagar är en part
som företräder det allmänna, ska överklagandet dock ha kommit in 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
varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka
handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du
skicka med kopior på dessa.
Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge
sitt namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post till
stockholm@lansstyrelsen.se eller telefon 010-223 10 00. Ange diarienummer för
beslutet.

