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50 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
__________ 
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51 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Mats Koivusalo och Markus Lindgren till protokolljusterare. 
__________ 
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Dnr: MILJ 11/2012 
 
 
52 §. MILJÖTILLSTÅND Ansökan av Mikael Wistbacka, djurstall 

Mikael Wistbacka  ansöker om i 28 § miljöskyddslagen avsett miljötillstånd för utvidgning av 
verksamhet som omfattar nötkreaturshållning, med inriktning på mjölkproduktion. Verksam-
heten är belägen på lägenheten Mattfolk RNr 16:57 i Kortjärvi by i Kronoby kommun, adress 
Småböndersvägen 920, 68750 Småbönders.  
 
Skyldighet att söka miljötillstånd 
 
Miljöskyddsförordningen 1 § punkt 11 a).  
 
Övriga tillstånd 
 
Den tidigare verksamheten har inte krävt miljötillstånd eller förläggningstillstånd. 
 
Placering 
  
Verksamheten är belägen på oplanerat, jordbruksdominerat område i Småbönders by, drygt 
400 m från kommungränsen mot Vetil. Inom en radie på 400 m från det nya djurstallet ligger 
sju bebodda bostadshus, varav de två närmaste finns på knappt 170 m avstånd. Den nuva-
rande ladugården ligger på ca 30 m avstånd.  
 
Verksamhetens placering framgår av bilaga 1 och 2/52 § av den 11.12.2012. 
 
Verksamhetens nuläge 
  
I den nuvarande ladugården finns plats för 33 mjölkkor, 18 kvigor och 12 kalvar < 6 mån. 
Gödseln lagras som torrgödsel på en gödselplatta (412 m3) och urin i en urinbehållare (270 
m3). Gödsellagren finns på den södra sidan om djurstallet. Urinbehållaren har plåttak. 
 
Planerade åtgärder 
 
Ett nytt djurstall byggs på samma lägenhet, ca 170 m söder om den gamla ladugården. I det 
nya djurstallet kommer det att finnas plats för totalt 65 mjölkkor, 28 kvigor och 24 kalvar < 6 
mån. Utgödslingen kommer i huvudsak att ske som flytgödsel. En ny öppen flytgödselbehål-
lare med en lagringsvolym på 2 114 m3 byggs på den södra sidan om det nya djurstallet. 
Flytgödseln fylls på nerifrån och täcks med polystyren. Flytgödselrännornas volym är 910 m3. 
Kor i kalvningsbox samt 15 kalvar under 12 veckor vistas på ströbädd. Torrgödseln lagras på 
den befintliga gödselplattan vid den gamla ladugården. Inga djur kommer att hållas i den 
gamla ladugården. 
  
Uppgifter om verksamheten 
 
Det nya djurstallet är en lösdriftsladugård. Inga djur går på bete eller vistas utomhus i rastha-
ge.  
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Avloppsvattnet från mjölkrummet (ca 600 m3 per år) leds till flytgödselbehållaren. Det framgår 
inte av ansökan hur övrigt avloppsvatten från djurstallet behandlas. 
 
Förtorkat ensilagefoder lagras som inplastade rundbalar, ca 1000 ton per år. Ingen press-
vätska uppkommer. 
 
För spridning av gödsel står 62,99 ha åker till förfogande, varav 32,30 ha är egen och 30,69 
ha är arrenderad.  
 
Gården har en egen bränslecistern, vars volym är 3200 l. Cisternen är utrustad med låsme-
kanism. På gården finns andra oljeprodukter högst 250 l, som förvaras inlåsta, på betonggolv 
i maskinhall. 
 
Döda djur skickas till destruktionsanläggning. Foderspill hanteras tillsammans med torrgöd-
seln. Avfall förs till Ekorosk.  
 
Hushållsvatten fås via kommunalt vattenledningsnät. 
 
Trafik till och från lägenheten sker i form av mjölk-, djur-, foder- samt gödseltransport. 
 
Ärendets behandling 
 
Ansökan har kungjorts på Kronoby kommuns officiella anslagstavla under tiden 31.10-
29.11.2012. De närmaste grannarna har delgivits kungörelsen per brev 29.10.2012. Under 
fatalietiden (30 dagar) har inga skriftliga anmärkningar inkommit. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämndens avgörande 
 
Miljönämnden beviljar Mikael Wistbacka miljötillstånd enligt 28 § miljöskyddslagen, för hus-
djursskötsel som omfattar mjölkproduktion på lägenheten Mattfolk RNr 16:57 i Kortjärvi by i 
Kronoby kommun, adress Småböndersvägen 920, 68750 Småbönders. Miljötillståndet gäller 
uppfödning av nötkreatur motsvarande max. 65 mjölkkor, 28 kvigor och 24 kalvar < 6 mån. 
Djurstallet och gödsellagren är placerade i förhållande till grannlägenheterna såsom framgår 
av bilagda situationsplan och kartor.  
 
Tillståndsbestämmelser 
 
För verksamheten gäller följande tillståndsbestämmelser: 
 

1. Den gödsel som uppkommer i verksamheten skall lagras dels som flytgödsel i 
vattentät flytgödselbehållare, dels som torrgödsel med urin uppsugen i strö på vatten-
tät gödselplatta: 

a) För lagring av flytgödsel från 61 mjölkkor (24 m3/djur), 28 kvigor (15 m3/djur) 
samt 9 kalvar < 6 mån. (4 m3/djur), behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. 
minst 1 920 m3.  

b) För lagring av torrgödsel med urin uppsugen i strö från 4 mjölkkor (24 m3/djur) 
samt 15 kalvar < 6 mån. (4 m3/djur), behövs lagringskapacitet för 12 månader, dvs. 
totalt 156 m3.  
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2. Tvättvatten från mjölkrummet samt övrigt avloppsvatten från djurstallet skall le-

das till flytgödselbehållaren. Avloppsvatten från WC skall ledas till ett annat slutet sy-
stem eller behandlas på annat sakenligt sätt i enlighet med Statsrådets förordning om 
behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011). 

 
3. Flytgödselbehållaren skall för att minska luktolägenheterna fyllas på nerifrån. 

Den skall förses med flytande täckning, t.ex. polystyren eller torv, och vid behov med 
fast tak, t.ex. presenning. Flytgödseln skall röras om så lite som möjligt, och tempera-
turen skall hållas så låg som möjligt.  

 
4. Torrgödseln skall täckas med ett minst 10 cm tjockt lager av torv eller annat 

lämpligt material för att minska luktolägenheterna. 
 

5. Gödselbrunnar utan tak bör inhägnas enligt Jord- och skogsbruksministeriets 
byggnadsdirektiv. Stängslen skall underhållas så att risken för att människor eller djur 
hamnar i brunnarna minimeras. Utrymme bör reserveras för nederbörd (30 cm per år) 
om gödselbehållarna är utan tak. 

 
6. Gödselns lagringsutrymmen bör tömmas grundligt en gång per år, varvid deras 

skick bör granskas. Eventuella bristfälligheter skall åtgärdas omedelbart. Lagring, 
transport och övrig hantering av gödsel skall skötas så att det inte uppstår risk för för-
orening eller så att grannarna orsakas oskäligt besvär. Om gödsel kommer ut på går-
den eller på vägen bör gödseln omedelbart avlägsnas och området städas. Vid behov 
skall kalk eller annat lämpligt material spridas för att förhindra uppkomst av lukt och 
flugor. 

 
7. För en sakenlig gödselspridning skall finnas tillgång till egen, arrenderad eller 

avtalad åkermark; 1 ha per 1,3 mjölkkor, 1 ha per 3,5 kvigor 12-24 mån., 1 ha per 4,5 
kokalvar 6-12 mån. samt 1 ha per 11 kalvar < 6 mån., dvs. för 65 mjölkkor, 17 kvigor 
12-24 mån., 11 kokalvar 6-12 mån. och 24 kalvar < 6 mån. minst 59,5 ha.  

 
8. Spridning av gödsel skall utföras i enlighet med bestämmelserna i Statsrådets 

förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000). 
Om gödsel sprids på åker i växande vall och avståndet till bostadshus är under 50 m 
bör man använda spridningsmetoder som omedelbart nedmyllar gödseln, t.ex. sprid-
ningsvagn med nedmyllningsaggregat eller motsvarande metoder. Spridningstidpunk-
ten bör väljas så att olägenheterna för grannarna är minsta möjliga vid spridning av 
gödsel. 

 
9. Döda djur (animaliskt högriskavfall) skall utan dröjsmål föras till en destruk-

tionsanläggning med tillstånd för behandling och återvinning av döda djur. Lagring av 
döda djur skall ske i ändamålsenliga lagringsutrymmen så att lagringen inte förorsa-
kar hälsorisk, luktolägenhet eller osnygghet. Skadedjur bör förhindras att ta sig in i 
lagringsutrymmet. 

 
10. Problemavfall (t.ex. spillolja, lysrör och ackumulatorer) skall föras till en mottag-

ningsplats för problemavfall. Övrigt avfall skall sorteras och tas omhand i enlighet 
med kommunens avfallshanteringsbestämmelser. Avfall som uppkommer bör lagras 
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ändamålsenligt så att avfallet inte ger upphov till nedskräpning eller förorening av yt-
vatten, grundvatten eller mark och inte heller orsakar andra olägenheter. 

 
11. Flytande bränsle och kemikalier bör lagras och hanteras på ett sådant sätt att 

olägenheter för hälsan eller risk för förorening av ytvatten, grundvatten eller mark, el-
ler annan skada på miljön inte uppkommer. 

 
12. I störningssituationer och övriga exceptionella situationer, som till luft, vatten el-

ler mark har förorsakat eller riskerar att förorsaka utsläpp som i fråga om mängd eller 
kvalitet skiljer sig från det normala, skall sakenliga åtgärder utan dröjsmål vidtas för 
att förhindra sådana utsläpp, bekämpa skador som utsläppen förorsakar samt för-
hindra att händelsen upprepar sig. Om sådana situationer skall omedelbart meddelas 
till räddnings- och miljömyndigheterna. 

 
13. Miljönämnden skall underrättas om väsentliga förändringar i verksamheten. Mil-

jönämnden skall även underrättas ifall verksamheten avbryts för längre tid eller upp-
hör helt, samt ifall byte av verksamhetsidkare sker. För ändringar som ökar utsläppen 
eller deras konsekvenser och för andra väsentliga ändringar av verksamheten krävs 
nytt tillstånd. 

 
Motivering 
 
Tillstånd krävs för verksamhet som medför risk för förorening av miljön (miljötillstånd). Nytt 
tillstånd krävs för ändringar som ökar utsläppen eller deras konsekvenser och för andra vä-
sentliga ändringar av verksamheten. 
 
För att tillstånd skall kunna beviljas krävs att verksamheten, med beaktande av tillståndsvill-
koren och verksamhetens placering, inte medför olägenhet för hälsan, betydande förorening 
av miljön eller risk för sådan, förorening av mark eller grundvatten, eller sådant oskäligt be-
svär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa grannelagsförhållanden. 
 
Tillstånd skall förenas med behövliga villkor om åtgärder för att hindra, minska eller utreda 
förorening samt risken för eller olägenheterna av förorening. Villkor gällande gödsellagring-
en, -hanteringen och –spridningen, avloppsvatten- och avfallshanteringen samt bränsle- och 
kemikaliehanteringen och förfarandet vid störningssituationer (1-2, 5-12) har getts för att 
hindra förorening av mark och vattendrag. Villkor gällande gödsel-, avfalls-, bränsle- och ke-
mikaliehanteringen (3-6, 8-11) har även getts för att hindra att verksamheten förorsakar 
grannarna oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan. Genom villkor har tillståndsinnehavaren 
ålagts att lämna uppgifter som behövs för tillsynen (12-13). 
 
Enligt miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 bör ett nytt 
djurstall av den storlek som ansökan gäller (506 djurenheter), som byggs utanför driftscent-
rum, ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 180-270 m, beroende på omstän-
digheterna. Ett kortare avstånd kan godkännas bl.a. om området är jord- och skogsbruksom-
råde, inga planerade bostadsområden finns i närheten, ansökan gäller utvidgning av befintlig 
verksamhet, utvidgningen sker i riktning bort från närmaste störbara objekt, ventilationsluften 
avleds högt upp, ansökan gäller nötkreatur eller hästar, eller bosättningen i närheten är belä-
gen ovanom djurstallet med avseende på vanligaste vindriktning.  
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Det rekommenderade skyddsavståndet underskrids något. Avståndet från det nya djurstallet 
till de två närmaste grannarnas bostadshus blir knappt 170 m. Avståndet från torrgödselsta-
den till grannarnas bostadshus är endast drygt 40 m. Tillståndet förutsätter att torrgödseln 
täcks med torv eller annat lämpligt material och att hanteringen av gödsel sköts så att det 
inte uppstår oskäligt besvär för grannarna. Mängden torrgödsel som i fortsättningen kommer 
att lagras på gödselplattan kommer att vara liten jämförd med nuvarande mängd. 
 
Beviljande av tillstånd kan motiveras med att platsen är utpräglad jordbruksbygd. Ansökan 
gäller utvidgning av befintlig verksamhet omfattande nötkreaturshållning. Verksamheten flyt-
tas längre bort från grannarna. I miljötillståndet har ställts krav på att flytgödselbehållaren 
skall förses med flytande täckning och vid behov med fast tak för att säkerställa att luktolä-
genheter inte uppstår. Flytgödseln skall fyllas på nerifrån och röras om så lite som möjligt. 
Temperaturen skall hållas så låg som möjligt.  
 
Med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, bedömer miljönämnden 
att verksamheten inte medför oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. L angående vissa 
grannelagsförhållanden, eller förorsakar andra följder som avses i 42 § miljöskyddslagen. 
 
Med beaktande av djurstallets läge har annonsering om offentliggörandet av kungörelsen 
ansetts vara uppenbart onödig. 
 
Tillämpade lagrum 
 
Miljöskyddslagen (86/2000) §§ 6, 7, 8, 28, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 81, 
96, 97, 105 
Miljöskyddsförordningen (169/2000) §§ 1, 7, 11, 16, 17, 18, 19 
Lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) § 17 
Avfallslagen (646/2011) §§ 8, 13, 29, 72 
Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avlopps-
nätet (209/2011) 
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket 
(931/2000) 
 
Därtill har tagits i beaktande följande:  
Miljöministeriets anvisning om miljöskydd vid husdjursskötsel 29.6.2009 
Jord- och skogsbruksministeriets byggnadsbestämmelser och –anvisningar (JSM-BBA 
C4/10.1.2002) 
Förordning om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att an-
vändas som livsmedel (EG 1774/2002) 
 
Beslutets giltighet 
 
Detta beslut är i kraft tillsvidare. Tillståndsinnehavaren bör före 31.12.2022 inlämna en ny 
ansökan för justering av tillståndsbestämmelserna. 
 
Om genom en förordning utfärdas bestämmelser som är strängare än villkoren i detta till-
stånd, eller sådana bestämmelser om beslutets giltighetstid eller justering som avviker från 
tillståndet, skall förordningen iakttas utan hinder av tillståndet. 
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Om verksamheten inte påbörjats inom fem år efter att tillståndet vunnit laga kraft eller verk-
samheten avbryts för minst 5 år förfaller tillståndet. 
 
Tillkännagivande av beslutet 
 
Detta tillståndsbeslut ges efter anslag xx.xx.2012. 
 
Miljötillståndsavgift 
 
Detta miljötillstånd är avgiftsbelagt. Avgiften fastställs, enligt Kronoby kommuns vid tidpunk-
ten för anhängiggörandet gällande taxa för miljötillståndsavgifter, till 1000 €. Övriga av till-
ståndsansökan förorsakade kungörelsekostnader uppbärs enligt kommunens faktiska kost-
nader. 
 
Sökande av ändring 
 
Ändring i detta beslut får sökas genom besvär riktat till Vasa förvaltningsdomstol. Besvärs-
skriften med bilagor skall tillställas den myndighet som beviljat tillståndet. 
 
Besvärsrätt har den vars rätt eller fördel saken kan beröra, en registrerad förening eller stif-
telse vars syfte är att förbättra miljöskydd, hälsoskydd eller naturvård eller trivseln i boende-
miljön och inom vars verksamhetsområde miljökonsekvenserna uppträder, den kommun där 
verksamheten är placerad eller en annan kommun inom vars område verksamhetens miljö-
konsekvenser uppträder, den regionala miljöcentralen samt de kommunala miljövårdsmyn-
digheterna i kommunerna inom det område som påverkas av verksamheten, samt en annan 
myndighet som bevakar allmänt intresse i ärendet. 
 
Besvär över behandlingsavgiften anförs i samma ordning som besvär över huvudsaken. 
 
Besvär skall anföras inom 30 dagar från den dag då beslutet har getts. Besvärstidens sista 
dag är xx.xx.2013. 
 
Delgivning av beslutet 
 
Mikael Wistbacka 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 
Byggnadsnämnden i Kronoby kommun 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
 
Paragrafen förklarades justerad på sammanträdet. 
__________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
11.12.2012 

 
 
Sida 
7/137 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

53 §. KONFIDENTIELLT ÄRENDE 

 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
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Sammanträdesdatum 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

54 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

i Utlåtande om plan för avloppsvattensystem 
o Mats och Malin Backända, Nedervetil 

 
i Utlåtande om nedbränning av rivningshus i övningssyfte  

o Johan Dahlbacka, Markusbackavägen 45, Nedervetil 
 

i Pöyry Finland Oy, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy, Nablabs 
o Vattendragskontroll, Terjärv Frys Ab, 12.9, 1.10, 23.10.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, utgående vatten, 8.-12.10, 15.-19.10, 

22.-26.10, 29.10-2.11.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Vatten och Avlopp Ab, pumpstationen, 30.-31.10 

och 21.-22.11.2012  
o Avloppsvattenkontroll, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, reningsverket samt 

slamanalys, 13.11.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Ahlskog Oy Ab, inkommande samt förluftning vid re-

ningsverket, 13.11.2012 
o Avloppsvattenkontroll, Oy Geson Ab, 29.-30.10.2012 
o Granskning av resultaten av slamanalys år 2012, Oy Geson Ab 
o Vattenundersökningar i Larsmosjön, oktober 2012 
o Resultat från den gemensamma kontrollen av Perho å, vattendragskontroll ok-

tober 2012 
o Resultat från provtagning i Lotassjön, 23.10.2012 

 
i Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Beslut 5.11.2012 om inrättande av ett naturskyddsområde i Bredvikfjärden i 
Kronoby 

o Utlåtande om muddringsplan 6.11.2012/Christer Storbacka, Peckassjön, Ter-
järv 

o Beslut 30.11.2012 om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallsre-
gistret/T & G Timmerbacka, Terjärv 

o Beslut 30.11.2012 om godkännande av verksamhet för anteckning i avfallsre-
gistret/J Backfält Trading, Nedervetil 

o Godkännande av vattenskyddsplan för skogsdikning 16.11.2012/Honkoback-
mossens iståndsättningsdikning, Nedervetil 

o Godkännande av vattenskyddsplan för skogsdikning 29.12.2012/Furu dikes-
rensning, Småbönders  

 
i Österbottens avfallsnämnd 

o Protokoll 20.9.2012 
 

i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 5 st. 
 

i Rapport ”Luodonjärven ja Öjanjärven pohjaeläinseuranta vuonna 2011” av Curt Ny-
man 
 

BESLUT: Antecknades för kännedom. 



KRONOBY KOMMUN 
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MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
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7/139 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

55 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden behandlades. 
________ 
  



KRONOBY KOMMUN 
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MILJÖNÄMNDEN 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

2.1.2013 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 50, 51, 54, 55 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Miljönämnden i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Paragrafer: 
 
 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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Nämnd Kommun- 
styrelse 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:   Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204 (Korsholmsesplanaden 43) 
     65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer: 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer: 52, 53 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:   
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om ändring av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvalt-
ningsmyndigheters prestationer (1213/2010) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en änd-
ringssökande i förvaltningsdomstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 


