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60 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Sammanträdets öppnande. Konstaterande av laglighet och beslutförhet.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och nämnden beslutför.
__________
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61 §. PROTOKOLLJUSTERING

Miljönämnden utser två medlemmar att justera protokollet.

BESLUT:

Miljönämnden utsåg Inger Wistbacka och Vidar Enfors till protokolljusterare.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
16.12.2014

Sida
8/152

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.1.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 9/2014

62 §. RÄTTELSE AV BESLUT Tillstånd enligt terrängtrafiklagen för isbana på grund-
vattendamm vid Riska stadsväg i Kronoby/Nedervetil Sportbilister -86 r.f.

Miljönämnden beslöt i 53 § 4.11.2014 att bevilja Nedervetil Sportbilister -86 r.f. tillstånd enligt
30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för isbana på en grundvattendamm på ett marktäktsom-
råde vid Riska stadsväg i Kronoby i Kronoby kommun. Nämndens beslut löd:

”Miljönämnden beslöt enhälligt enligt miljövårdssekreterarens förslag, med tillägg att annonskostna-
derna faktureras sökanden.”

I terrängtrafiklagen finns tillsvidare inga stadganden som ger kommunen rätt att ta ut ersätt-
ning för behandling av i 30 § avsedda tillståndsansökningar. Ett förslag till ändring av ter-
rängtrafiklagen bereddes under den förra riksdagsperioden. Den dåvarande regeringens
förslag innehöll bestämmelser om avgifter som kommunerna kan uppbära, men förslaget
blev inte klart att behandlas i riksdagen. Förnyandet av terrängtrafiklagen väntar nu på nästa
regering. Frågan om avgifter kommer att tas upp då lagen förnyas, enligt uppgift från miljö-
ministeriet.

Kommunförbundets sakkunniga Vesa Valpasvuo bedömer att miljönämndens beslut gällande
faktureringen är felaktigt, eftersom det inte finns stöd för det i lagen. Han konstaterar att
kommunerna sköter många uppgifter som de inte kan ta betalt för. Utgifterna för kungörelser,
höranden m.m. täcks ofta med skattemedel.

Enligt 50 § förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som
den har fattat och avgöra saken på nytt, om

1) beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
2) beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
3) det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
4) det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslu-

tet.

I situationer som avses i 1-3 punkten får beslutet rättas till en parts fördel eller nackdel. En
myndighet kan behandla ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts yrkande. För att
ett sakfel skall kunna rättas krävs det att ärendet behandlas på nytt och att det ges ett nytt
beslut i ärendet. En anteckning om rättelsen skall göras i det ursprungliga beslutets liggarex-
emplar eller i myndighetens informationssystem.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden konstaterar att nämndens beslut i 53 § 4.11.2014 är oriktigt till den del som
gäller fakturering av annonskostnaderna.

Med stöd av 50 § förvaltningslagen (434/2003) ändrar miljönämnden sitt beslut i 53 §
4.11.2014 så att beslutet lyder ”Miljönämnden beslöt enhälligt enligt miljövårdssekreterarens
förslag.”
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 10/2014

63 §. RÄTTELSE AV BESLUT Tillstånd enligt terrängtrafiklagen för isbana ovanom
Kaitfors kraftverk i Perho å/Nedervetil Sportbilister -86 r.f.

Miljönämnden beslöt i 54 § 4.11.2014 att bevilja Nedervetil Sportbilister -86 r.f. tillstånd enligt
30 § terrängtrafiklagen (1710/1995) för isbana på sjön ovanom Kaitfors kraftverk i Perho å i
Nedervetil i Kronoby kommun. Nämndens beslut löd:

”Miljönämnden beslöt enhälligt enligt miljövårdssekreterarens förslag, med tillägg att annonskostna-
derna faktureras sökanden.”

I terrängtrafiklagen finns tillsvidare inga stadganden som ger kommunen rätt att ta ut ersätt-
ning för behandling av i 30 § avsedda tillståndsansökningar. Ett förslag till ändring av ter-
rängtrafiklagen bereddes under den förra riksdagsperioden. Den dåvarande regeringens
förslag innehöll bestämmelser om avgifter som kommunerna kan uppbära, men förslaget
blev inte klart att behandlas i riksdagen. Förnyandet av terrängtrafiklagen väntar nu på nästa
regering. Frågan om avgifter kommer att tas upp då lagen förnyas, enligt uppgift från miljö-
ministeriet.

Kommunförbundets sakkunniga Vesa Valpasvuo bedömer att miljönämndens beslut gällande
faktureringen är felaktigt, eftersom det inte finns stöd för det i lagen. Han konstaterar att
kommunerna sköter många uppgifter som de inte kan ta betalt för. Utgifterna för kungörelser,
höranden m.m. täcks ofta med skattemedel.

Enligt 50 § förvaltningslagen (434/2003) kan en myndighet undanröja ett oriktigt beslut som
den har fattat och avgöra saken på nytt, om

5) beslutet grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning,
6) beslutet grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag,
7) det har skett ett fel i förfarandet när beslutet fattades, eller
8) det har tillkommit sådan ny utredning i saken som väsentligt kan påverka beslu-

tet.

I situationer som avses i 1-3 punkten får beslutet rättas till en parts fördel eller nackdel. En
myndighet kan behandla ett rättelseärende på eget initiativ eller på en parts yrkande. För att
ett sakfel skall kunna rättas krävs det att ärendet behandlas på nytt och att det ges ett nytt
beslut i ärendet. En anteckning om rättelsen skall göras i det ursprungliga beslutets liggarex-
emplar eller i myndighetens informationssystem.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden konstaterar att nämndens beslut i 54 § 4.11.2014 är oriktigt till den del som
gäller fakturering av annonskostnaderna.

Med stöd av 50 § förvaltningslagen (434/2003) ändrar miljönämnden sitt beslut i 54 §
4.11.2014 så att beslutet lyder ”Miljönämnden beslöt enhälligt enligt miljövårdssekreterarens
förslag.”
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BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________
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Dnr: MILJ 16/2014

64 §. UTLÅTANDE Ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelser/Södervik
Gris Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med
anledning av Södervik Gris Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelserna.
Utlåtandet bör inlämnas senast 19.1.2015.

Ansökan gäller uppfödning av slaktsvin på lägenheten Grisfarm RNr 7:102 i Nedervetil by i
Kronoby kommun. Verksamhetsidkaren söker, enligt kungörelsen, om justering av tillstånds-
bestämmelserna för 1968 slaktsvin. Miljötillstånd för verksamheten beviljades av Västra Fin-
lands miljöcentral 10.5.2002 åt under bildande varande bolag Huldén Krister och Dan på
lägenheten Björkhem RNr 7:71 i Nedervetil by. Enligt miljötillståndet får på lägenheten hållas
högst 3000 slaktsvin och gödseln lagras delvis i fjärrlager i Nedervetil och i Linnusperä i Kar-
leby.

Tillståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/64 § av den
16.12.2014.

Svinhusets placering framgår av kartorna i bilaga 2/64 § av den 16.12.2014. Området är
oplanerad, jordbruksdominerad glesbygd. Verksamheten är inte belägen på viktigt grundvat-
tenområde. Det närmaste grannbostadshuset ligger på ca 370 m avstånd från svinhuset,
med skog och åker emellan.

Gödselhanteringen i svinhuset fungerar enligt flytgödselmetoden. I anslutning till svinhuset
finns två öppna flytgödselbrunnar vars volym enligt ansökan är 3 000 m3 vardera. Gödseln
täcks med styroxkulor. Tvättvatten från svinhuset leds till flytgödselbrunnarna. För spridning
av gödsel finns enligt ansökan 330,43 ha åker till förfogande.

Ansökan omfattar ingen utvidgning eller andra ändringar i verksamheten utan justeringen av
tillståndet gäller i stort sett samma förhållanden som gällde då miljötillståndet beviljades år
2002. Inga fjärrlager används längre utan all gödsel lagras numera i flytgödselbehållarna vid
svinhuset. Ändringar i lägenhetens namn och registeruppgifter har skett. Sedan miljötillstån-
det beviljades har ytterligare ett svinhus byggts på området, sydost om Södervik Gris Ab:s
svinhus. Verksamheten där bedrivs av bolaget Southbay Pork, med tillstånd för 2960 slakt-
svin.

Södervik Gris Ab:s miljötillstånd omfattar uppfödning av 3000 slaktsvin, men justering av till-
ståndsvillkoren söks för 1968 slaktsvin. Enligt sökanden finns det i svinhuset plats för 1968
slaktsvin samt 144 sjukplatser. Orsaken till skillnaden i antalet djur framgår inte av ansökan.

Enligt 42 § miljöskyddslagen (86/2000) krävs, för att tillstånd ska kunna beviljas, att verk-
samheten med beaktande av tillståndsvillkoren och verksamhetens placering, inte i sig eller
tillsammans med andra verksamheter bl. a. medför olägenhet för hälsan, medför betydande
förorening av miljön eller risk för sådan eller medför sådant oskäligt besvär som avses i 17 §
1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden (en fastighet, byggnad eller lägenhet
får inte användas så att grannarna eller de som bor eller innehar fastigheter, byggnader eller
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lägenheter i närheten orsakas oskäligt besvär av ämnen som är skadliga för miljön, sot,
smuts, damm, lukt, fukt, buller, skakning, strålning, ljus, värme eller annan motsvarande på-
verkan).

Enligt miljöministeriets anvisningar om miljöskydd vid husdjursskötsel 2010 bör ett nytt djur-
stall av den storlek som ansökan gäller (1 968 djurenheter), som byggs utanför driftscentrum,
ha ett skyddsavstånd till närmaste störbara objekt på 330-420 m, beroende på omständighe-
terna.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av Södervik Gris Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbestäm-
melserna som gäller svinhushållning på lägenheten Grisfarm RNr 7:102 i Nedervetil by i Kro-
noby kommun och ger följande utlåtande:

Miljönämnden konstaterar att risken för luktolägenheter för grannarna har ökat då all gödsel
från Södervik Gris Ab:s verksamhet numera sker vid svinhuset. På området bedrivs idag
svinuppfödning av tre olika bolag med separata tillstånd. Antalet svin har ökat betydligt se-
dan miljötillståndet beviljades, liksom gödsellagring och trafik. Inga klagomål gällande verk-
samheten har ändå kommit till miljönämndens kännedom.

Miljönämnden bedömer att det, trots de ovan nämnda ändringarna, inte är skäligt att ställa
ytterligare krav på Södervik Gris Ab:s verksamhet. Antalet djur som hålls i svinhuset är be-
tydligt färre än miljötillståndet medger. Enligt de uppgifter miljönämnden har att tillgå bevilja-
des år 2002 miljötillstånd för ett större svinhus (4 380 m2). Det svinhus som sedan byggdes
var betydligt mindre (2 428 m2), vilket förklarar varför djurantalet är mindre. Eftersom förut-
sättningar för beviljande av miljötillstånd för ett större antal djur fanns bedömer miljönämnden
att den nuvarande verksamheten kan godkännas. Det faktum att ett annat bolag har startat
sin verksamhet strax intill kan inte begränsa Södervik Gris Ab:s verksamhet.
.
Miljönämnden anser att tillståndet endast behöver uppdateras. Bestämmelserna gällande
bl.a. hantering av sanitetsavloppsvattnet bör förnyas så att de motsvarar dagens krav.

Miljönämnden bedömer att verksamheten fortsättningsvis kan bedrivas utan att förorsaka
olägenhet eller förorening som avses i 42 § miljöskyddslagen. Med beaktande av de lokala
förhållandena och tillståndsvillkoren torde Södervik Gris Ab:s svinhus inte förorsaka sådant
oskäligt besvär som avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden.

Miljönämnden noterar att till ansökan har bifogats gödselspridningsavtal som Huldéns Nöt Ab
har ingått med markägarna. Nämnden påpekar att spridningsarealerna för de båda bolagen
inte får överlappa varandra.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. Som information till regionförvalt-
ningsverket påpekade nämnden också att skogen mot den närmaste utomstående
grannen delvis har avverkats.
__________
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Dnr: MILJ 17/2014

65 §. UTLÅTANDE Ansökan om justering av miljötillståndsbestämmelser/Kronoby
Vatten och Avlopp Ab

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ber om miljönämndens utlåtande med
anledning av Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s ansökan om justering av miljötillståndsbe-
stämmelserna. Utlåtandet bör inlämnas senast 2.1.2015.

Vid Kronoby avloppsreningsverk behandlas avloppsvattnet från Kronoby och Nedervetil cent-
rum samt från Ahlskogs läderfabrik. År 2013 var den behandlade avloppsvattenmängden i
medeltal ca 334 m3/dygn. Avloppsvattnet behandlas i en biologisk-kemisk efterfällningsan-
läggning och leds därefter i ett ca 90 m långt utloppsrör till Kronoby å. Det slam som upp-
kommer från verksamheten torkas och förs till Karleby Vattens avloppsreningsverk vid Sil-
verstensbukten för kompostering. Kronoby avloppsreningsverk har sanerats under åren
2005-2006.

Sökanden anhåller om att justeringen av tillståndsbestämmelserna görs så att bestämmelsen
om det från reningsverket utgående vattnet och reningseffekten bevaras på nuvarande nivå.
Avloppsreningsverket har under innevarande tillståndsperiod uppnått de nuvarande renings-
kraven. År 2013 var utsläppen i vattendraget 1,0 kg/d BOD7ATU, 0,13 kg/d totalfosfor, 13,3
kg/d totalkväve och 3,8 kg/d fasta substanser.

Till ansökan har bifogats bl.a. rapporter över utförd belastningskontroll, vattendragskontroll
samt fiskeriekonomisk kontroll i Kronoby å. Reningsverkets inverkan på vattendraget är
mycket liten, men kan under vissa perioder, speciellt vid lågvattenföring, märkas som något
förhöjda halter av fosfor och kväve samt bakterier. Förhöjningarna är små och har enligt ut-
redningarna ingen betydelse för fiskbeståndet i Kronoby å.

Det renade avloppsvatten som Kronoby Vatten och Avlopp Ab leder till Kronoby å beräknas
motsvara den belastning som utsläpp av orenat avloppsvatten från ca 15 personer skulle
medföra.

Överskottsslammet som bildas i reningsprocessen innehåller för höga halter av krom för att
användas inom jordbruk eller på grönområden. Slammet komposteras och har kunnat an-
vändas vid stängning av avstjälpningsplatser. Krom kommer till reningsverket med läderin-
dustrins avloppsvatten. Åtgärder har vidtagits för att fälla ut krom innan avloppsvattnet når
reningsverket. Halterna har sjunkit men är ändå fortsättningsvis för höga för att slammet ska
kunna återvinnas i större omfattning.

Det nu gällande miljötillståndet har beviljats 15.4.2003 av Västra Finlands miljöcentral. Till-
ståndsbestämmelserna bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/65 § av den 16.12.2014.
Bestämmelserna omfattar bl.a. gränsvärden för BOD7ATU (10 mg/l, 90 %), fosfor (0,5 mg/l, 90
%), nitrifieringsgrad (85 %), CODCr (125 mg O2/l, 75 %) samt fast substans (35 mg/l, 90 %).

Enligt Kronoby kommuns utvecklingsplan för vattentjänster kommer avloppsvattnet från Kro-
noby avloppsreningsverk i framtiden (> år 2020) att ledas till Karleby avloppsreningsverk.
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MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av ansökan och ger följande utlåtande:

Miljönämnden konstaterar att Kronoby Vatten och Avlopp Ab:s reningsverk fungerar bra. Re-
ningskraven enligt det gällande tillståndet har under de senaste åren uppnåtts med god mar-
ginal, med enstaka undantag vad gäller totalfosfor och nitrifieringsgrad. Reningsverkets ut-
släpp har liten inverkan på vattenkvaliteten i Kronoby å vad beträffar de parametrar som un-
dersöks. Miljönämnden anser att det inte finns behov av att skärpa kraven i miljötillståndet,
endast en uppdatering av bestämmelserna behövs. I bestämmelsen som gäller avfallsslam
som uppstår i reningsprocessen borde nämnas att man fortsättningsvis ska sträva till att
minska kromhalten i slammet.

BESLUT:

Miljönämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
__________



KRONOBY KOMMUN

Organ
MILJÖNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
16.12.2014

Sida
8/160

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende

2.1.2015

Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

Dnr: MILJ 18/2014

66 §. UTLÅTANDE Österbottens välfärdsstrategi 2014-2017

Österbottens förbund har sammanställt ”Österbottens välfärdsstrategi 2014-2017”
24.11.2014. Strategin är den första i sitt slag och genom den vill man utmana invånare och
aktörer i landskapet till ett gemensamt välfärdstalko: ”låt oss tillsammans göra Österbotten till
välfärdens modellandskap”. Kommunerna ges möjlighet att ge utlåtanden om strategin se-
nast 9.1.2015.

Österbottens välfärdsstrategi har sammanställts av åtgärdsförslag som främjar välfärden i
landskapet. I strategin presenteras först bakgrunden och processen, därefter följer en analys
av nuläget och en vision om hur välfärden i Österbotten ska främjas 2040 (landskapsöver-
sikt). I kapitel 4 presenteras strategiska mål och åtgärder för att främja välfärden i Österbot-
ten 2014-2017. Avslutningsvis går man igenom genomförande, uppföljning och utvärdering i
kapitel 5 (landskapsprogram).

Välfärdsstrategin bifogas till föredragningslistan som bilaga 1/66 § av den 16.12.2014.

MILJÖVÅRDSSEKR.:S FÖRSLAG:

Miljönämnden tar del av Österbottens välfärdsstrategi 2014-2017 och ger synpunkter.

BESLUT:

Miljönämnden tog del av Österbottens välfärdsstrategi 2014-2017 och diskuterade
ärendet. Miljönämnden hade inga anmärkningar eller andra synpunkter på strategin.
__________
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67 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

 Utlåtande om avloppsvattensystem
o Stig Sandvik, Terjärv
o Ravald Victor och Viitanen Janika, Terjärv

 Utlåtande till Österbottens avfallsnämnd gällande förslag till nya avfallshanteringsfö-
reskrifter 18.11.2014

 Bemötande 3.12.2014 till Vasa förvaltningsdomstol gällande besvär över beslut som
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattat 16.9.2014 om miljötillstånd åt
Oy Alholmens Kraft Ab för torvproduktion på Kötyskäsaarenneva, Iso Vehkaneva och
Kivineva

 Resultat från Nablabs, Ahma, Pöyry
o Avloppsvattenkontroll, KVT-Vesihuolto, utgående, 29.10.2014
o Avloppsvattenkontroll, Terjärv Frys Ab, utgående, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11

och 1 dygns samlingsprov 28.11.2014 samt vattendragskontroll 6.11.2014.
Avtappningen har upphört 1.12.2014

o Vattendragskontroll, Terjärv Frys Ab, hösten 2014
o Slamanalys, Kronoby Vatten och Avlopp Ab, 11.9.2014

 Närings-, trafik och miljöcentralen i Södra Österbotten
o Utlåtande 20.11.2014 om dikningsanmälan i Kronoby, Pedersöre
o Brev 24.11.2014 gällande anmälan om torvproduktionsområden mindre än 10

ha till NTM-centralen
o Beslut 28.11.2014 enligt 72 a § naturvårdslagen om fastställande av läget för

en föröknings- eller rastplats för flygekorre och villkoren för tillåten skogshan-
tering, Kronoby

 Mellersta Österbottens miljöhälsovård
o Ändringar i avtal och budget 2015

 Anmälan om lagring av gödsel i stack, 1 st.

 Kurser
o Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset, bl.a. Uleåborg,

24.2.2015

 Info från kurs ”Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontapäivä” i Tammerfors 9-
10.12.2014, bl.a. om kommande ändringar i miljöskydds- och marktäktslagen.

BESLUT:

Antecknades för kännedom.
__________
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68 §. 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: 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68

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
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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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: 62, 63
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.


