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1 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet. 
 
BESLUT: 
 
Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

2 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden utsåg Ossian Wassborr och Mats Koivusalo till protokolljusterare. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
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fullmäktige 
 
 

 

3 §. SAMMANTRÄDESTIDER 2012 

Nämnden bör besluta om sammanträdestider 2012. Ett förslag till sammanträdesdagar bifo-
gas som bilaga 1/3 § av den 7.2.2012.  
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden beslutar att årets sammanträden hålls preliminärt de dagar som framgår av 
bilaga 1/3 § av den 7.2.2012. Avvikelse från schemat kan vid behov göras. Extra samman-
träden kan hållas. Sammanträdena hålls huvudsakligen på dagtid kl. 13.00. Kvällsmöten kan 
hållas då ärendena som skall behandlas är få till antalet. Kvällsmöten börjar kl. 19.00. Sam-
manträdena hålls i huvudsak på kommungården eller på Maggies Grillcafé. 
 
BESLUT:  
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

4 §. GODKÄNNANDE AV RÄKNINGAR 

Nämnden skall årligen utse de personer, som på dess vägnar godkänner räkningar, såvida 
godkännaren inte utsetts i reglemente eller i instruktion. Namnen på de personer, vilka tillde-
lats denna rätt för år 2012 bör meddelas till kommunkamreren.  
 
För miljönämndens del har räkningar tidigare godkänts av miljövårdssekreterare Karin Björk-
gård. Reseräkningar och övriga personliga räkningar har godkänts av förmannen, tekniska 
chefen Tage Torrkulla.  
 
ORDFÖRANDENS FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden beviljar miljövårdssekreterare Karin Björkgård rätt att godkänna räkningar för 
nämndens del. Miljövårdssekreterarens reseräkningar och övriga personliga räkningar god-
känns av tekniska chefen Tage Torrkulla. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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5 §. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 

Varje nämnd skall årligen inlämna en verksamhetsberättelse, vilken utgör en del av kommu-
nens officiella bokslut. Verksamhetsberättelsens speciella uppgift i kommunen är att klarläg-
ga hur de verksamhetsmål och ekonomiska mål som fullmäktige har godkänt uppfyllts. För-
slag till verksamhetsberättelse för miljönämnden 2011 att fogas till kommunens bokslut ses 
som bilaga 1/5 § av den 7.2.2012. En mera detaljerad berättelse till nämnden presenteras i 
bilaga 2/5 § av den 7.2.2012. 
 
Uppgifterna om ekonomiskt utfall är preliminära och har skrivits med kursiv stil. Siffrorna 
uppdateras senare, när bokslutet är klart. 
 
Verksamhetsberättelsen för Mellersta Österbottens miljöhälsovård år 2011 (tillsvidare endast 
på finska) bifogas till föredragningslistan som bilaga 3/5 § av den 7.2.2012. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2011 i enlighet med bilagorna 1 och 2/5 § 
av den 7.2.2011, samt antecknar verksamhetsberättelsen för Mellersta Österbottens miljö-
hälsovård år 2011 för kännedom. Uppgifter om ekonomiskt utfall delges nämnden då bokslu-
tet är klart. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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6 §. BUDGET Dispositionsplan 2012 

Efter att fullmäktige godkänt budgeten bör nämnderna för varje uppgiftsområde uppgöra dis-
positionsplaner vilka motsvarar fullmäktigebesluten. Nämnderna bör organisera sina verk-
samhetsformer så att målen kan uppnås inom beviljad nettoram.  
 
Miljönämndens verksamhet omfattar uppgiftsområdena miljövård samt miljö- och hälso-
skydd, det senare med underområdena hälsoövervakning och veterinärvård. Miljö- och häl-
soskyddet överfördes 1.1.2010 till Mellersta Österbottens miljöhälsovård, med Karleby stad 
som värdkommun.  
 
Miljönämndens uppgifter, målsättning samt godkänd budget 2012 framgår av bilaga 1/6 § av 
den 7.2.2012. Fullmäktige har minskat budgetens nettobelopp med 54 € från nämndens för-
slag. Godkänt nettobelopp är 282 100 €, vilket är 53 € under den givna ramen för år 2012.  
 
Förslag till dispositionsplan ses som bilaga 2/6 § av den 7.2.2012. Dispositionsplanen  följer i 
huvudsak nämndens förslag till budget för år 2012, som godkändes 27.9.2011. Vissa änd-
ringar har gjorts. Pensionskostnader som hör ihop med tidigare anställda hälsoinspektörer 
och veterinärer har tagits med i dispositionsplanen för miljö- och hälsoskydd. Mindre höj-
ningar i anslagen har gjorts där behov på basen av bokföringsrapporten 31.12.2011 eller 
andra uppgifter torde finnas.  
 
Ett nytt anslag på 10 000 € har reserverats under köp av övriga tjänster (4340 Kontors-, 
bank- och experttjänster) inom uppgiftsområdet miljövård. Anslaget är tänkt att eventuellt 
användas för köp av tjänster för att sköta övervakning av miljötillståndspliktig verksamhet. 
Även köp av avloppsrådgivningstjänster kan bli aktuellt under året. Anslaget har minskats 
från nämndens budgetförslag (20 000 €) p.g.a. de ovan nämnda pensionskostnaderna. Un-
der ”Köp av övriga tjänster” finns också, i enlighet med nämndens budgetförslag, med ett 
anslag för en bioindikatorundersökning som görs år 2012 inom ramen för luftkontrollen i Kar-
lebynejden. Kommunens deltagande är nödvändigt eftersom det är kommunens lagstadgade 
skyldighet att följa miljöns tillstånd (25 § MsL). 
 
Aktuella projekt år 2012 är restaureringen av Lotassjön samt ett projekt lett av Karleby stads 
miljöbyrå gällande minskning av surhetsbelastningen på Perho å. Det är oklart om kostnader 
för dessa uppstår för Kronobys del år 2012, men anslag reserveras. Även andra projekt kan 
bli aktuella. Anslaget har minskats med 1000 € från nämndens budgetförslag. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden godkänner dispositionsplanen för miljövård samt miljö- och hälsoskydd (häl-
soövervakning och veterinärvård) i enlighet med bilaga 2/6 § av den 7.2.2012.  
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 
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Nämnd Kommun- 
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7 §. UTLÅTANDE Ändring av stranddelgeneralplanen för Nedervetilsjöarna 

Stranddelgeneralplanen för Nedervetilsjöarna godkändes av kommunfullmäktige 12.6.2003. 
Efter förfrågan från markägare beslöt kommunstyrelsen 19.9.2011 att påbörja en ändring av 
planen och utreda möjligheterna att 
 
- flytta en byggrätt vid Myngenniemi mot Nousuviken på samma lägenhet, Lindfors RNr 9:97 i 
Nedervetil by 
- uppföra mindre övernattningsstugor på två tomter som har byggrätt vid Emmes Storträsket, 
på del av Kilen RNr 3:60 i Nedervetil by. 
 
Ett förslag till ändring av planen har utarbetats och hålls till allmänt påseende 6.2-8.3.2012. 
Utlåtande inbegärs av byggnadsnämnden och miljönämnden. Närings-, trafik- och miljöcen-
tralen ges möjlighet att avge utlåtande. 
 
Området vid Myngenniemi framgår av kartorna i bilaga 1/7 § av den 7.2.2012. En strand-
byggrätt (RA, område för fritidsbostäder), som finns inritad på Gustav Slottes dödsbos lä-
genhet Lindfors RNr 9:97, flyttas ca 250 m norrut mot Nousuviken på samma lägenhet. Plat-
sen dit byggrätten flyttas har sedan tidigare beteckningen M, jord- och skogsbruksdominerat 
område. Enligt naturinventeringen, som gjordes år 2000, finns inga hänsynskrävande objekt 
på området. Platsen är lämplig för fritidsbebyggelse. 
 
Vid den södra sidan av Emmes Storträsket planerar Emmes Retreat Öb att bygga små över-
nattningsstugor. Platsen framgår av kartorna i bilaga 2/7 § av den 7.2.2012. Två tomter med 
beteckningen RA ändras till RM-1, område för turistanläggningar där miljön bevaras. Enligt 
planeförslaget reserveras området för en stugby med retreatverksamhet. En huvudbyggnad 
och en bastu finns sedan tidigare på området. En situationsplan som bifogats till planeförsla-
get preciserar hur stugorna bör placeras. Byggrätten ökar något, från 310 till 330 m2. Strand-
området förblir i gemensamt bruk för stugbyns stugor. Stugornas våningsyta får vara högst 
25 m2 och max. 9 övernattningsstugor får byggas på området. Vid placeringen och utform-
ningen av stugorna bör särskild hänsyn tas till de naturvärden som finns på området. 
 
Området runt och mellan de nuvarande tomterna vid Emmes-Storträsket har beteckningen 
MY, jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden. Enligt naturinventeringen finns 
på den södra stranden av Emmes Storträsket en blockrik ås, Stenstranden, som borde skyd-
das enligt skogslagen. Det planerade RM-1-området avgränsas, så att det inte sträcker sig in 
på detta område. Ett mindre område, som i nuläget har beteckningen MY kommer att ingå i 
det nya RM-1-området. Orsaken till MY-beteckningen torde vara närheten till åsen Salmen-
harju, som inte påverkas av planeändringen. Området där Emmes Retreat Öb vill ha sin 
verksamhet ligger delvis på grundvattenområde (III klass). 
 
Ett utdrag ur nu gällande plan bifogas som bilaga 3/7 § av den 7.2.2012. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av förslaget till ändring av stranddelgeneralplanen för Nedervetilsjöarna 
och ger följande utlåtande: 
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Kommun- 
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Miljönämnden har inget att anmärka mot flyttningen av byggrätten vid Myngenniemi i enlighet 
med planeförslaget. 
 
Miljönämnden ser inte heller något hinder för att ändra RA-tomterna och en del av MY-
området vid den södra stranden av Emmes Storträsket till RM-1-område. I planen har beak-
tats naturvärdena på området. Emmes Retreat Öb:s verksamhetsidé går ut på att erbjuda 
möjlighet till avkoppling i naturskön, orörd miljö. Bestämmelserna i planen torde vara tillräck-
liga för att förhindra att området byggs ut så att naturvärdena förstörs, även ifall ägarbyte 
skulle ske i framtiden. Grundvattenområdet utgör inget hinder för planeändringen. Skyddet 
av grundvattnet beaktas i samband med beviljande av bygglov och eventuella övriga till-
stånd. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 
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8 §. PROJEKT Regelverk för muddringar och byggande av strandbryggor 

Miljönämnden beslöt 16.6.2009 § 44 att delta i ett EU-projekt, som då planerades med mål-
sättningen att uppgöra ett regelverk för muddringsverksamhet och byggande av strandbryg-
gor inom Österbottens kust- och skärgårdsområden. Avsikten var att utarbeta gemensamma 
riktlinjer i regionen, för att garantera lika behandling av alla muddringsärenden oberoende av 
kommun. I projektplanen ingick även flygfotografering av stränderna i de kommuner som så 
önskade. Kronoby avstod, då flygbilder redan fanns tillgängliga. 
 
Projektet, vars fullständiga namn blev ”Kustens småbåtsfarleder, små muddringar och 
strandbryggor”, påbörjades 2009 och har avslutats 31.12.2011. Administrationen har skötts 
av Västra Finlands miljöcentral/Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. Tret-
ton kommuner har deltagit (Larsmo, Jakobstad, Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Vasa, 
Malax, Korsnäs, Närpes, Pedersöre, Kronoby, Kristinestad och Kaskö). Projektets totalbud-
get har uppgått till 60 000 €, varav kommunerna har stått för 20 %. Kronobys andel blev   
775 €. 
För projektet anlitades biolog Ralf Wistbacka, som fick i uppdrag att sammanställa material 
och göra upp förslag till anvisningar. Arbetet resulterade i broschyren ”Muddra med måtta 
och hänsyn”, som nu har publicerats på miljömyndigheternas webbsidor; 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till föredrag-
ningslistan som bilaga 1/8 § av den 7.2.2012.  
 
Texten riktar sig i första hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som bör beaktas presenteras. Anmälningsförfarandet gås igenom, från 
planering av arbetet till grävmaskinsentreprenörens ansvar. Vikten av eftervård poängteras. 
 
Den nya vattenlagen (587/2011), som trädde i kraft 1.1.2012, ligger som grund för anvis-
ningarna. Projekt där massorna överstiger 500 m3 kräver enligt den nya lagen alltid tillstånd, 
som skall sökas från regionförvaltningsverket. Anmälan om muddring och annat vattenbygg-
nadsarbete skall inlämnas till Närings-, trafik- och miljöcentralen samt till vattenområdets 
ägare minst 30 dagar innan arbetet påbörjas. Anmälningar som lämnas in till kommunen 
skall vidarebefordras till Närings-, trafik- och miljöcentralen utan vidare åtgärder. 
 
Under projektets gång har två styrgruppsmöten hållits. I december 2011 hölls ett slutsemina-
rium för alla intressenter, där man presenterade projektet och hörde kommunernas, fiskeom-
rådenas samt delägarlagens kommentarer. Samtidigt informerades om den nya vattenlagen. 
Miljövårdssekreteraren deltog i mötena och slutseminariet. 
 
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten planerar att ordna ett informationstill-
fälle för kommunerna om rutinerna angående anmälningarna senare i vår. 
 
MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG: 
 
Miljönämnden tar del av informationen och antecknar den för kännedom. De uppgjorda an-
visningarna tillämpas i fortsättningen. 
 
BESLUT: 
 
Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
__________ 

http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
ningslistan som bilaga 1/8 � av den 7.2.2012.
Texten riktar sig i f�rsta hand till den som planerar att muddra. Alternativ till muddring be-
skrivs och faktorer som 
http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=403034&lan=SV. Broschyren bifogas till f�redrag-
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9 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 
i Utlåtande om plan för avloppsvattensystem 

o Kim och Suvi-Päivi Sandfält, Nedervetil 
 

i Utlåtande om vattenbyggnadsarbete 
o Emmes Retreat Öb, Emmes Storträsket, Nedervetil 
o Norrängsdiket, c/o Bengt Lövsund, Öjasjön, Kronoby 
o Bernt Slotte, Jouxholmsfjärden, Kronoby 

 
i Utlåtande om planerad ändring/Bedömning av miljötillståndsbehov 

o Robert och Stefan Hansell, Nedervetil 
o Jens och Gun-Maj Sjölind, Kronoby 

 
i Upprepad uppmaning att avlägsna skrotbilar, 3.2.2012 

 
i Tjänstemannabeslut 

o  Tillstånd för miljöåtgärder 22.12.2011/Bernt Slotte, muddring i Jouxholmsfjär-
den 
 

i Pöyry Finland Oy, Etelä-Pohjanmaan Vesitutkijat Oy: 
o Avloppsvattenkontroll, Ab Kronoby Vatten och Avlopp Oy, 17.1.2012 (renings-

verket + slamundersökning) 
o Avloppsvattenkontroll, Oy Geson Ab, 17.-18.10.2011  

 
i Anmälan om lagring av gödsel i stack, 6 st. 

 
i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten 

o Brev 14.12.2011 gällande den gemensamma kontrollen av Perho å år 2012  
o Beslut 21.12.2011 gällande anteckning i avfallsregistret/Ab Högkvist–Trans Oy, 

Terjärv 
o Utlåtande 2.1.2012 med anledning av anmälan om muddring i Nuolissjön, 

Kaustby/Kronoby  
o Utlåtande 13.1.2012 till Oljeskyddsfondens styrelse gällande undersökning och 

sanering av Missionskyrkans i Finland fastighet i Kronoby inom ramen för 
ESKO-projektet 
 

i Österbottens förbund 
o Utkastet till etapplandskapsplan 2 gällande förnyelsebara energikällor och de-

ras placering i Österbotten framlagt till påseende 16.1-17.2.2012, objektskor-
tet för Hästö i Kronoby delades ut 
 

i Mellersta Österbottens miljöhälsovård 
o Protokoll från sammanträde 8.12.2011 

 
i Avfallsnämnden 

o Protokoll från sammanträde 3.11.2011 
 

i Ab Ekorosk Oy 
o e-info 2/2011, meddelande till intressegrupper  
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i Kurser 

o Hajajätevesiasetuksen toimeenpano, Tammerfors, 16.2.2012 
o Jätealan koulutuksia, Helsingfors, Uusi jätelaki 7.3.2012, Jätehuollon valvonta 

8.3.2012 
 

i PM från informationstillfälle gällande restaureringen av Lotassjön, Högnabba byahem 
19.1.2012, 28 deltagare 

 
BESLUT: 
 
Antecknades för kännedom. 
__________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
MILJÖNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
7.2.2012 

 
 
Sida 
1/14 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende 

 

1.3.2012 

Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

10 §. ÖVRIGA ÄRENDEN 

Inga övriga ärenden behandlades. 
__________ 
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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: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 4 
 
 
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: 4 
 
 
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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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: 
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 avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 89 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 


